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Die etnologiese afdeling is tans met 'n sosiaal-ekonomiese ondersoek in die Vrystaatse Landelike
Kleurlinggebiede (Oppermansgronde en Thaba Patchoa) besig. 'n Historiese oorsig oor onder meer die
migrasie van gekleurdes na die OVS en die ontstaan van hierdie gebiede vorm 'n integrerende deel van
die studie. In hierdie kort artikel word een en ander oor Frederik Opperman en sy seun Adam en hui
bydrae tot die totstandkoming van Oppermansgronde berig.

Adam Opperman. Die oorspronklike koolstofskets hang m die kerk te Adamshoop. Die kerkraao het
goedgunstighk ingestem om dit vir publikasiedoeleindes te laat fotografeer.
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Die Oppermansgronde in die distrikte Jacobsdal
en Fauresm ith, en Thaba Patchoa naby
Tweespruit, is die enigste twee uit 'n totaal van
drie-en-twintig Landelike Kleurlinggebiede wat
in die OVS gelee is. Die administrasie van hierdie
gebiede is in 1952 deur die destydse
Departement van Kleurlingsake oorgeneem en
die amptelike beleid t.o.v. genoemde areas in die
Wet op Landelike Kleurlinggebiede (Wet 24 van
1963) saamgevat.
Die Landelike Kleurlinggebiede het ontstaan as
gevolg van die sametrekking van groepe in
bepaalde o m g e w in g s; die s tig tin g van
sendingstasies; die skenking van sekere grond
deur die Staat of deur bepaalde groepe of persone
vir sendingdoeleindes en nalatenskappe aan
persone of families, soos byvoorbeeld in die geval
van die Oppermansgronde.
Som m ige skryw e rs beweer dat Frederik
Opperman omstreeks 1 785 in die omgewing van
Stellenbosch gebore is, terwyl ander van mening
is dat hy as 'n slaaf na die Kaap gekom het. Ook
oor die latere verloop van sy lewe bestaan
meningsverskil. So word enersyds beweer dat hy
aanvanklik by 'n boer, ene Opperman van GraafReinet gewerk het, waarna hy aan 'n boer van die
Swellendam-distrik verkoop is. Hy en sy seun
Petrus sou laasgenoemde se diens ver'aat het en
noordw aarts oor die Oranje gevlug het.
Andersyds word berig dat Frederik eers by 'n
wynboer met die van Opperman gewerk het en
daarna aan 'n wamaker van Graaf-Reinet
verkoop is. Hyen Petrus sou vanuit Graaff-Reinet
noordwaarts gevlug het. Petrus is in 182.3 in
Graaff-Reinet gebore.
Na hul aankoms in Griekwagebied, is Frederik by
Pram berg deur 'n G riekw a-jaggeselskap
gevange geneem en vir n ruk in Philippolis
aangehou. Na sy vrylating het hy as wamakeren
grofsmid langs die oewer van die Rietrivier in die
omgewing van Bethanie gaan woon. Hy het
homself en sy seun ook vrygekoop. Frederik het
heelwat met sy ambag verdien en gou 'n redelike
groot veestapel opgebou. Laasgenoemde is ook
deur sy deelname aan Griekwa-strooptogte
aangevul. Die grond waarop hy gewoon het, was
spoedig te klein. Frederik het gevolglik n aantal
plase van die Griekwa gekoop. Hierdie gronde
vorm steeds 'n deel van die huidige
Oppermansgronde. Frederik (algemeen Freek
genoem) het hierop na die Kaapkolonie
teruggekeer om van sy verwante tegaan haal. Op
hierdie wyse het 'n gemeenskap ontstaan.
Frederik se seun Petrus het in 1840 na Bethanie
verhuis, waar hy vyf jaar later tot Adam herdoop

is. Adam is in Bethanie met Louisa Fourie, die
dogter van 'n Blanke vader en Koramoeder,
getroud. Hy het oor besliste leierseienskappe
beskik en was onder meer 'n lid van die
bestuursliggaam van Bethanie w at in 1 854 met
die goedkeuring van president Hoffman ingestel
is. Aangesien hy die meeste stemme gekry het,
het hy as hoof opgetree. Saam met Adam was
Philip Lemmetjie, Joachim, Johannes Lente,
Petrus Boom en Stefanus Buffelbout lede van die
bestuursliggaam van Bethanie. Benewens
beperkte regterlike funksies, het hierdie liggaam
ook as m unisipaliteit opgetree. Genoemde
bestuursreeling was die eerste en enigste keer
dat "swartm ense" in die OVS gedurende die
periode 1854-1902 bestuursbevoegdheid oor
hulself gehad het.
Na 'n dienstydperk van vyf jaar het Adam sy amp
neergele, hoofsaaklik omdat hy nuwe weivelde
vir sy vee moes vind. Hy het vervolgens die plaas
Vogelstruiskooi gekoop en daarheen verhuis.
Volgens Brink het hy hierdie plaas van Frederik
as geskenk ontvang. Adam het nie al sy bande
met Bethanie verb reek nie en ingewillig om vir
ses maande per jaar as hoofman op te tree. Dit is
onseker hoe lank hierdie reeling gegeld het.
'n Groot aantal van die Oppermanfamilie wat in
die Kaapkolonie agtergebly het, het hulle nou op
Vogelstruiskooi kom vestig. Onder hierdie mense
was Blankes, "Basters” en selfs 'n Indieren hulle
het Kora- en Tswana bediendes en arbeiders
saamgebring. Deur verdere ondertrouery het 'n
komplekse familiepatroon ontwikkel. Algemene
vanne in die gebied is, benewens Opperman,
Cornelissen, De Koker. Ontong en Lemmetjie.
Die eiendomsreg van Adam Opperman is deur
Artikel 2 van Ordonnansie 5 van 1 876, wat die
eiendomsreg van "nie-blankes” vasgestel het,
erken. Artikel 4 van genoemde Ordonnansie,
waarvolgens 'n "K leurling" nie meer as 5
gesinshoofde op sy plaas kon huisves nie, is ook
me deur die Vrystaatse Volksraad op Opperman
van toepassing gemaak nie. Trouens, voor sy
dood het die Volksraad op sy versoek hom van
laasgenoemde bepaling onthef.
Frederik en Adam het die noodsaaklikheid om hul
mense op te hef besef. Eersgenoemde het
verskeie damme gemaak en tuinerye aangele. Hy
het ook die doringbome in die gebied beskerm
deur die kap daarvan te verbied. Adam het hom
onder meer vir die stigting van 'n kerk beyweren
in 1867 is 'n sendingstasie in die gebied gestig.
Ter ere van Adam is die stasie later Adamshoop
genoem. Eerwaarde Zerwick van die Berlynse
Sendinggenootskap was die eerste leraar
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Ekonomies gesproke het dit redelik goed gegaan
met die Oppermans en veral Frederik het groot
veetroppe besit.
Frederik, wat later die doopnaam Salomo
ontvang het, is op die hoe ouderdom van 1 05 jaar
op 3 November 1891 op die Oppermansgronde
oorlede. Adam self is kort daarna skielik op 25
Junie 1892 op 69 jarige leeftyd op die plaas
Poortjiesdam ('n gedeelte van die oorspronklike
Vogelstruiskooi) oorlede. Albei is in die
begraafplaas naby die kerk op Adamshoop
begrawe. Volgens die kerkrekords het Salomo
aan "zwakte" en Adam aan "inflam m atie"
gesterf. Voor sy dood het Adam 'n testament deur
n Blanke prokureur laat opstel waarvolgens die
grond onvervreembaar in die besit van sy nasate
sou bly. Die grootte van die Oppermansgronde is
34 185,91 hektaar en in 1 979 was die bevolking
daarvan nagenoeg 1192. Dit omvat die plase
D oornhoek 128, V o g e ls tru is ko o i 279,
Poortjiesdam 1 25, Adamshoop, Jachalsput 229,
Droogleegte 1 21 en Winkelhaak 1 20. ©
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Gedenkteken ter nagedagtenis van Frederik en
Adam Opperman.

