
“Ou Duim” –  

 
Vroeg in die 1950’s het ons kinders Graad 1 (Sub A), Graad 2 (Sub B) en standerd 1 by die 

“Klein Skool” (President Steyn) voltooi en daarna die res van ons laerskoolloopbaan by die 

“Groot Skool” (Laerskool Paul Kruger). 

 

In daardie jare het ons nie altyd skoene skool toe gedra nie, behalwe in die koue 

wintermaande. Jou skoene het dus redelik lank gehou, behalwe as dit te klein geword het, 

maar dan was daar altyd ’n kleiner boetie of nefie wat dit kon oorneem. Van tyd tot tyd was 

dit nodig om die skoene ’n bietjie te herstel en daarvoor was Oom Duim daar. 

 

Meneer Hendrik van Nieuwenhuizen het in Tweedelaan 21, Alberton-Noord gewoon. Langs 

die huis was ’n klein gebou wat in ’n klein winkeltjie omskep was en daar het hy vir baie jare 

skoene versool en heelgemaak. 

 

Omdat sy linkerduim omtrent driemaal so groot soos sy linkerduim was, was hy in die 

omgang as “Ou Duim” bekend. Die storie is vertel dat hy sy linkerduim gereeld met die hamer 

raakgeslaan. 

 

Ons kinders was tog so bang vir daardie duim. Wanneer jy daar instap het, jy ordentlik gesê: 

“Middag Oom, my ma het gevra Oom moet asseblief hierdie skoene versool.” Jy het egter die 

hele tyd net net daardie duim fyn dopgehou.  

 

Voor in sy winkel het hy so ’n uitgeholde vensterbank gehad waar die skoene afgehaal kon 

word. Die storie wat hieroor vertel was, is dat daardie uitgeholde ‘gat’ baie diep was en as jy 

vir Oom Duim ontstel, hy jou met daardie groot duim in die gat sou indruk en jy sal nooit 

weer jou mamma sien nie.  

 

Op die aangehegde foto kan die huis en die werkswinkel langsaan gesien word. Die perseel 

word tans deur ’n gordynbesigheid van ene meneer Lala gebruik ook iemand wie se familie ’n 

lang geskiedenis in Alberton het.  


