
Die plaas Welkomskraal is vir ongeveer 50 jaar tussen die 1880's en 1930's bewoon.  Gedurende hierdie 

tydperk het die plaas 'n paar keer van eienaar verwissel en word die oorblyfsels van drie verskillende 

bewoningsareas op die terrein aangetref.  By twee van die bewoningsareas is die oorblyfsels van speelgoed en 

beeldjies tydens argeologiese veldwerk gevind.  Hierdie speelgoed is kenmerkend van die laat 19de en vroeë 

20ste eeu en verskaf dus 'n aanduiding van die tipe speelgoed wat op argeologiese terreine vanuit hierdie 

tydperk verwag kan word.  Verskeie van die speelgoed-items is ook kenmerkend van die tweede industriële 

rewolusie (ca. 1870-1914) toe die massavervaardiging van produkte die hoogte ingeskiet het.  Dit het daartoe 

gelei dat produkte wêreldwyd teen lae koste beskikbaar was, selfs aan diegene wat in afgeleë gebiede 

woonagtig was, soos onder andere die inwoners van Welkomskraal.  Hierdie inwoners kon ook oor die 

algemeen nie duur items en luukshede bekostig nie.  Die identifiseerbare speelgoed wat op Welkomskraal 

gevind is, is dan in ooreenstemming met die ekonomiese omstandighede van die inwoners, naamlik goedkoop 

en bekostigbaar.  Speelgoed wat bespreek word, sluit onder andere in kleialbasters, beskuitporseleinpoppe en 

die Frozen Charlotte.

Verskeie stukke van poppies en beeldjies, asook twee heel kleialbasters (figuur 1), is te 

Welkomskraal gevind. Volgens Mackay (1984:287) het die speelgoedbedryf laat in die 

19de eeu tot 'n grootskaalse industrie begin ontwikkel. In Amerika was kleialbasters aanvanklik baie duur, maar dit het in 

1884 verander toe Samuel C. Dyke na die massavervaardiging van kleialbasters in sy fabriek te Akron, Ohio, omgeskakel 

het.  In 1891 het hy The American Marble & Toy Manufacturing Company gestig.  Dit was die grootste speelgoedfabriek 

wat gedurende die 19de eeu in die VSA gefunksioneer het voordat dit in 1904 afgebrand het.  Die massavervaardiging 

van kleialbasters het ook reeds sedert die 1870's in Europa plaasgevind.  Die massavervaardiging van glasalbasters het in 

die 1890's posgevat.

Die twee items in figuur 2 is gebreek, maar was waarskynlik rond en is moontlik as albasters gebruik.  Die item links is 

van klei en die een regs van klip.

Die Frozen Charlotte in figuur 3 is 'n geglasuurde porseleinpop wat op sy langste gedeelte ongeveer 30 mm lank is.  Die 

bolyf en voete ontbreek en afmetings is geneem op die gedeelte wat wel teenwoordig is. Volgens Goodfellow (1993:42) 

is die Frozen Charlottes in drie verskillende groottes vervaardig, met die grootste 46 cm en die kleinste 2,5 cm.  In die 

VSA het al drie as Frozen Charlottes bekend gestaan, maar in Brittanje het die groter poppe as “Bath dolls” bekend 

gestaan, terwyl die kleiner poppies soms binne-in kerspoedings as gelukbringers weggesteek is.  Hierdie Frozen 

Charlottes het gevolglik as “Pudding dolls” bekend gestaan.  Die Frozen Charlotte was die goedkoopste pop of beeldjie 

wat destyds te koop was en dit het ook bekend gestaan as die “penny doll” omdat dit slegs vir 'n pennie gekoop kon 

word.  Frozen Charlottes is in Duitsland en Engeland vanaf ongeveer 1840 tot vroeg in die 20ste eeu vervaardig en was 

wêreldwyd beskikbaar (Engmann, 2007:16-17).

Die seunsfiguur in figuur 4 met die blou seemansuniform is moontlik 'n beeldjie of dalk 'n halwe pop (“half doll”).  Die 

figuur is gemaak van beskuitporselein met 'n gedeelte van die onderlyf wat ontbreek.  Die seunsfiguur is ongeveer 35 

mm lank. Volgens Goodfellow (1993:141) is halwe poppe (“half dolls”) gedurende die 1920's en 1930's vervaardig.  Hulle 

is hoofsaaklik gebruik as ornamente met die doel om huishoudelike items te bedek of te beskerm.  Die halwe pop het 

gewoonlik bestaan uit 'n hol kop of bolyf wat dan aan items soos haar- of klereborsels, teemussies, poeierhouers of 

speldekussings vasgewerk of vasgeplak kon word.    

Die stukkende vrouefiguur in Area 3 (figuur 5) is moontlik deel van 'n beeldjie, ook bekend as 'n platrug-figuur (“flatback 

figure”). Hierdie figuur is van geglasuurde porselein gemaak en met vergulding versier. Soos die gebruik was, is die 

agterkant van die beeldjie ongemodelleer en sonder versiering. Hierdie tipe beeldjies is veral op kaggelrakke uitgestal.

Poppe is nie voor die 20ste eeu 

kommersieel in Suid-Afrika vervaardig 

nie en dit is onder andere vanaf Europa 

ingevoer.  Die eerste popfabriek in Suid-

Afrika het in 1916 te Graaff-Reinet tot 

stand gekom. Hier is die alombekende 

Graaff-Reinetpop ('n lappop) gemaak.  

Poppe is dus voor hierdie tydperk 

ingevoer of andersins is dit deur die 

kinders of ouers self van lap of hout 

gemaak. Kinders was gevolglik ook in 'n 

groot mate op hulself en hul ouers 

aangewese om self speelgoed te 

prakseer.  

Twee stukke van 'n beskuitporseleinpop 

is in Area 1 gevind (figuur 7), terwyl 'n 

stuk van 'n poppie ook in Area 3 gevind 

is (figuur 8).  Volgens Goodfellow 

(2004:14) was beskuitporselein tussen 

1860 en 1940 die gewildste materiaal vir 

die vervaardiging van popkoppe.

  

Die beskuitporseleinpoppie (“all-bisque doll”) in figuur 8 

is baie klein, met 'n lengte van 30 mm. Oor die algemeen 

was hierdie poppies nie langer as 100 mm nie. Die kop en 

ledemate wat ook van beskuitporselein sou wees, 

ontbreek.  Volgens Goodfellow (1993: 86-87) sou die 

arms en bene waarskynlik met behulp van draad of rek 

aan die lyf vasgemaak gewees het.  Hierdie tipe 

beskuitpoppe is in grootmaat tussen die 1900's en 1940's 

in Frankryk en Duitsland vervaardig en was gevolglik ook 

baie goedkoop.

Porseleinkoppoppe is ongeveer vanaf 1840 vervaardig, waarvan Duitsland die grootste vervaardiger was.  Die 

beskrywing van 'n pop, soos houtpop, beskuitporseleinpop, waspop, ensovoorts, verwys oor die algemeen na die 

materiaal waarvan die pop se kop gemaak is en nie na die pop se hele lyf nie  (Gerwat-Clark, 1987:6).

Volgens Gerwat-Clark is die meeste porseleinpoppe deur middel van 'n gietproses waarvolgens vloeibare klei in 'n 

voorafvervaardigde vorm gegiet is, gemaak. Hierdie metode is reeds in 1870 gebruik en vanaf 1890 was dit die norm. 

Dit is baie moeilik om tussen vroeg- en laat-negentiende-eeuse poppe te onderskei. Oor die algemeen hoort die 

porseleinkoppe met 'n baie skerp vallende skouerlyn tot die eerste helfte van die eeu. Die poppe het aanvanklik slegs 

swart hare gehad, maar vanaf ongeveer 1860 is blondines ook gemaak. Die spesifieke haarstyl van 'n pop kan ook as 

maatstaf gebruik word om die porseleinkoppe mee te dateer. Die volgende haarstyle is 'n aanduiding van die 

verskillende tydperke: middelpaadjie met kort krulle, 1798-1805; hoë teruggekamde kuif en krulle by die ore wat met 

vroeë foto's van die jong koningin Victoria geassosieer word, 1830's; die waterval- of chignon-haarstyl, 1860's en in die 

1890's die gordynkop  (Fraser, 1963:55). Die ledemate kan ook soms datering vergemaklik. Só dateer die 

skeplepelvormige hande vroeër as die gebakte hande. Voete met stewels sonder hakke is kenmerkend van die tydperk 

1815-1840, terwyl dié met hakke vanaf 1860 baie gebruik is. Vanaf ongeveer 1880 is popkoppe afsonderlik verkoop 

sodat die nuwe eienaars van die poppe self die lyf volgens hulle smaak kon maak.  Kommersieel-vervaardigde laplywe 

is egter ook verkoop wat dan porseleinarms en -bene met aangeverfde stewels bevat het (Harper, 1992:39).  

Rondom die 1900's het die gewildheid van geglasuurde porseleinpoppe begin afneem, alhoewel produksie tot in die 

20ste eeu voortgeduur het.  Ander poppe, soos die beskuitporseleinpop, het na 1900 meer gewild geraak. 

Stukke van minstens twee porseleinkoppoppe (“china head dolls”) is in Area 1 gevind. Dit sluit in 'n arm (figuur 10), 'n 

been met 'n aangeverfde bruin stewel (figuur 9), 'n stuk geverfde swart hare (figuur 11) en 'n stuk van 'n popgesiggie 

(figuur 12).  Die hare en popgesiggie is nie in verhouding tot mekaar nie en het aan twee verskillende poppe behoort.  

Volgens Noël Hume (1969:5) is die algemeenste oorblyfsels van speelgoed wat op Amerikaanse terreine van die 

Victoriaanse era gevind word, die koppe, arms en bene van Duitsvervaardigde porseleinpoppe. Keramiek is 'n baie 

stabiele materiaal (met die enkele uitsondering dat dit sal breek as dit val), en dus kan dit vir eeue in 'n perfekte 

toestand bewaar word.

 

Die voet van die been wat in Area 1 

gevind is, het afgebreek en is van 

beskuitporselein gemaak (figuur 9).  

Die nommer “VI” is op die been 

gegraveer en hou verband met die 

grootte van die been.  Die arm (figuur 

10) is ook van beskuitporselein gemaak 

en is ongeveer 43 mm lank.  Die letters 

“3/0” is op die arm gegraveer en dui die 

grootte van die arm aan.

Al die speelgoed en beeldjies, behalwe 

vir die twee items in figuur 2, is 

kenmerkend van die tydperk tussen 

1880 en 1930, wat ooreenstem met die 

berekende bewoningstydperk van 

Welkomskraal.

Gevolgtrekking

Die aanwesigheid van kinders is in Area 1 en Area 3 waargeneem na aanleiding 

van die speelgoed wat daar gevind is, alhoewel die items baie min is. Die kinders 

sou natuurlik ook hulle eie speelgoed geprakseer het. Tuisgemaakte speelgoed 

is oor die algemeen van maklik vergangbare materiaal soos hout en lap gemaak 

wat nie lank in die argeologiese rekord behoue sou bly nie.  Die oorblyfsels wat 

dus gevind is, is hoofsaaklik 'n refleksie op gekoopte speelgoed, asook op 

materiaal wat wel in die argeologiese rekord behoue gebly het.  Die oorblyfsels 

van die poppe dui na ons mening op die teenwoordigheid van dogtertjies. Die 

kleialbasters kan met beide dogtertjies en seuntjies verbind word.  

Speelgoed was hoofsaaklik afkomstig van lande soos die VSA, Engeland, 

Frankryk en veral Duitsland (Noël Hume, 1969:5), wat een van die grootste 

vervaardigers van speelgoed en poppe gedurende die 1880's en 1930's was.  Die 

speelgoed wat gevind is, dui op goedkoop, bekostigbare items, soos die Frozen 

Charlotte van Area 1 en die beskuitporseleinpoppie in Area 3.  Dit stem ooreen 

met die inwoners van Welkomskraal se ekonomiese omstandighede. Figuur 6: 'n Foto van I.M.E. Fremantle as baba 

saam met 'n versameling speelgoed wat onder 

andere houtgaringtolletjies insluit. (Kaapse Argief, 

AG14420, gedateer 1902)

Figuur 3: Frozen Charlotte. Figuur 5:  Vrouefiguur.Figuur 4:  Seunsfiguur met 

blou uniform.

Figuur 2:  Moontlike speelgoed-items.

Figuur 1:  Kleialbasters.

Figuur 7: Stukke van 'n 

beskuitporseleinpop. 

Figuur 8:  Deel van 'n 

beskuitporseleinpoppie.

Figuur 9:  Been gevind in Area 1. Figuur 10:  Arm met inskripsie. Figuur 11:  Hare van 'n porseleinkoppop.

Figuur 14:  'n Onbekende dogtertjie afgeneem met 'n porseleinpop in 'n speelgoedkruiwa. (Kaapse Argief, J13174)

Figuur 12 :  Porseleinkoppop (Nasionale Museum,Bloemfontein) 

met die stuk van die gesiggie wat in Area 1 gevind is.

Figuur 13:  Voorbeeld van 'n 

porseleinkoppop. 

(Nasionale Museum, Bloemfontein)
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