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Die Slag van Murraysburg se Waterpype 
 
Ons dorpie het ook maar goed deurgeloop onder gebarste pype en ek het self my aandeel van drie lastige 
insidente gehad en die beleerde ko-operasie moes net bontstaan om genoeg loodgietery beskikbaar te hou.  Dit 
het my aan die dink gesit oor wat om te doen.  Om blootgestelde pype toe te draai met allerhande 
isoleermateriaal help nie regtig nie, want na 'n paar dae se intense koue is die temperatuur binne en buite die 
isoleermateriaal maar dieselfde.  Energie moet toegevoeg word en toe het ek ‘n “space-blanket”  geneem en 
daarmee 'n soort tent gevorm bo-oor die blootgestelde pype wat my buitegeboutjie bedien en 'n 60W lampie 
(van die ou soort) op die grond onder die pype en hul tent neergesit en deurnag laat brand.  Probleem opgelos.  
Die water het nie eens gevries nie. 
 
Die pype wat my huis bedien was egter 'n ander probleem weens die konfigurasie en lengtes daarvan.  So, as ek 
dan nou nie die water kon keer om te vries nie, laat hom dan maar begaan maar gee net vir die ys ruimte om 
heen uit te sit.  So het ek vir twee aande agtermekaar net voor slaaptyd die hoofstopkraan toegedraai en al die 
krane in die huis oopgedraai en oop gelos en probleem opgelos.  Die water in die pype vries steeds maar die ys 
het ruimte om heen uit te sit.  As die krane toe is, het die ys nêrens om heen te gaan anders as om die pype oop 

te bars nie.  Ons besef nie die geweldige 
krag wat vasgekeerde ys kan uitoefen 
nie.  Dit is uiteraard die natuur se 
dinamiet om reuse-rotse en kranse mee 
te breek.  Watter kans staan ons ou 
koperpypies! 
 
Ek besef dat in wetenskaplike terme is 
my teorie na slegs twee eksperimente 
nog lank nie beproef nie,  maar vir twee 
aande tydens die piek van ons koue weer 
het dit vir my gewerk.  So, probeer dit 
volgende keer as die koue ons weer so 
bekruip en verbreed sodoende ons 
eksperiment-basis om te sien of daar 
waarheid in steek. 

BRIEWE/LETTERS 
TEL/FAKS:  049 844 0135                                SMS:  072 388 9284  
 
EPOS:  renetheron@mweb.co.za  
POSADRES:  Voortrekkerstraat 30, Murraysburg, 6995 

 

Skuilname mag gebruik word, maar alle briewe moet vergesel wees van ‘n naam, adres en handtekening. 
Die redaksie behou die reg voor om briewe te verkort of te verwerp.  Die sperdatum vir bydraes is middel van die maand. 

Pseudonyms may be used, but all letters must be supported by a name, signature and address. 
The editors reserve the right to edit or reject letters.  The deadline for contributions is middle of the month. 

 
 
 

VAN DIE REDAKSIE ....................... 
Hierdie jaar se winter was nogal skerp.    Hierdie maand se nuusbrief sal maar hoofsaaklik 
konsentreer op die snerpende koue wat ons moes trotseer.   Op die voorblad verskyn fotos 
van die erosie-wal op die oggend van die 10de Julie.  Vir 4 dae lank het die temperatuur selfs 
gedurende die dag rondom 6oC gedraai wat beteken het dat die aandtemperatuur sommer 
vroeg-vroeg al onder vriespunt gedaal het.  Dankie ook aan al die lesers wat bydraes gelewer 
het om die nuusbrief meer interessant te maak. 

Die gevreesde gesig wat talle huis-eienaars 
onlangs soggens vroeg begroet het 
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Atlete vir Christus besoek 
Murraysburg 

Op 14 Julie het 21 studente van die NG-
Studentegemeente, Stellenbosch, Murraysburg as 
deel van hulle draftoer besoek.  Die groep se 
energie en entoesiasme vir hulle saak was selfs in 
die derde week van hulle toer steeds onblusbaar.  
Hulle sou meer as 2 000 km draf om hulle toer te 
voltooi. 

Na hulle aankoms op Murraysburg en ‘n besoek aan 
ons mooi kerk met sy besondere orrel het die groep 
die teenwoordiges in die kerksaal met sang en 
getuienis ‘n kykie in hulle sendingtoer en hulle 
doelwitte gegee. 

 

Hulle samel geld in om Bybelmedia te help met 
hulle bediening onder gevangenes en het self tydens 
hulle toer verskeie tronke besoek.  Ongeveer 100 
000 mense met min hoop op permanente 
rehabilitasie beweeg jaarliks in en uit ons tronke.  
Omdat slegs die Evangelie ´n gevangene se lewe 
blywend positief kan verander, samel die studente 
vir hierdie doel geld in.  Atlete vir Christus is die 
enigste organisasie, wat hom uitsluitlik vir dié doel 
beywer. 

 

Die Murraysburg gemeente ondersteun hulle en het 
na die studente se optrede ´n tipiese gasvrye Karoo-
ete aan die klompie voorgesit.  Daarna het die 
studente by verskeie huise in die dorp oornag en die 
volgende oggend vroeg in die pad geval om met die 
res van hulle toer voort te gaan. 

Dit was vir die Murrasyburgers ´n voorreg om saam 
met die studente hulle passie en liefde vir Christus 
en hulle medemens te ervaar en sal die groep altyd 
in Murraysburg welkom wees. 

 

Hulle het met die dorp se mooiste seënbede hulle 
toer voortgesit. 
 

BEKENDE CONRADIE-
TWEELING WORD 80 

 
Die jaar 1934 het opwinding in die distrik 
Murraysburg veroorsaak met die geboorte van die 
tweeling, Ria en Betsie Conradie van Brakvlei. 
Hulle is die dogters van Philip en Jacoba Conradie 
en vier vanjaar hul tagtigste verjaardag.  
 

Na hul skoolopleiding aan die Hoërskool 
Murraysburg is hulle vir verdere studie na die 
Universiteit van Stellenbosch. Albei het hulle as 
onderwysers bekwaam. 

  
Ria het veral in sport uitgeblink en het erekleure in 
sowel netbal as sagtebal verwerf. Sy was kaptein 
van die Maties se eerste netbalspan. Die jaar daarna 
was sy ook kaptein van die WP-netbalspan tydens 
die interprovinsiale toernooi in Port Elizabeth. 
Daarbenewens het sy ook die eer gehad om op 
internasionale vlak mee te ding deurdat sy teen die 
netbaltoerspan van Engeland gespeel het. Dit was 
terloops, die enigste wedstryd wat Engeland op hul 
toer deur Suid-Afrika verloor het!  

 

Albei susters was bedrywig in hul onderskeie 
gemeenskappe. Ria en Betsie was by geleentheid 
voorsitters van VLV-takke in die Wes-Kaap. Hulle 
het ook termyne as kerkraadslede gedien in die 
historiese Moederkerk van Durbanville. 

  
Hulle was ook eienaars van die Protea-Bloemiste in 
Durbanville. In dié tyd het hulle twee huise van 
mekaar in dieselfde straat gewoon.  
 

Betsie was getroud met Louw Vlok, ‘n 
verteenwoordiger van Rembrandt en Sanlam. Uit 
die huwelik is vyf kinders gebore. Sy woon deesdae 
op Franskraal.  

Ria is getroud met dr. Jan Vosloo, afgetrede 
hoofdirekteur van die voormalige Kaaplandse 
Onderwysdepartement. Hulle het drie kinders en 
woon tans op Stilbaai.  
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Die tweeling dink met nostalgie en waardering terug 
aan hul skooldae op Murraysburg.  Veral die 
karakteropvoeding van onderwysers soos wyle mnr 
Flip Nel word steeds hoog aangeprys. 

 

Fisionomie prikkel VLV-
lede 

Hannelize van Heerden se opvoedkundeprogram in 
Julie het beslis die dames se belangstelling geprikkel 
aangesien elkeen graag meer oor haarself en ander te 
wete probeer kom.  Na aanleiding van Marthie Mare 
se boek oor fisionomie is bevind dat die ontleding van 
´n persoon se gesig waardevolle inligting oor sy aard 
kan verklap. 
Van Heerden het die dames twee-twee mekaar se 
gesigte laat ontleed. Eerstens moes hulle die 

dominante derde van die gesig bepaal. Diegene by 
wie die voorkop dominant is, is glo denkers, terwyl ´n 
oorheersende kengedeelte gewoonlik aan doeners, wat 
nie kan stilsit nie, behoort en diegene by wie die 
middelste deel van die gesig dominant is ambisieus en 
gesteld  daarop is dat alles, van werksomstandighede 
tot verhoudings, reg is. 
 

Die vorm van die voorkop verklap blykbaar hoe ´n 
mens dink, terwyl die vorm van die wenkbroue aandui 
watter tipe inligting verkies word terwyl hulle posisie 
die persoon se reaksietye bepaal.  Die grootte van die 
ooglede weerspieël ´n behoefte aan intimiteit en 
persoonlike ruimte.  

 

Volgens diegene wat ernstig is omtrent fisonomie 
verraai die breedte, vorm en punt van die neus hoe die 
eienaar probleemoplossings vind en of hy/sy goed by 
´n span kan inskakel.  Die posisie van die ore asook 
hulle grootte dui op hoeveel en hoe vinnig inligting 
tydens ´n gesprek geabsorbeer kan word asook die 
tempo van besluitneming. 

 

Die mond en lippe verraai natuurlik veel van 
kommunikasie- en oortuigingsvermoë terwyl die 
vorm van die ken verklap  hoe besluite geneem word. 
Sou ´n eggenoot met ´n hoekige ken gekies word, 
moet aanvaar word dat hy graag in beheer wil wees en 
besluite tot sy voordeel sal neem. 

 

Alhoewel die meeste dames die ontleding maar 
skepties aangepak het, het die opwinding merkbaar 

toegeneem namate die aannames in die studie wel 
toepaslik was.  Van Heerden, ´n gesoute opvoeder, het 
die luidrugtigheid by tye slegs met moeite kon beheer!   

Ria Vosloo en Betsie Vlok 
 
 

Hannelize van Heerden 

Die lede geniet die ontleding van 
mekaar se gesigte 
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Indien die studie wel vertrou kan word, sal dit die 
keuse van geskikte werksoekers of selfs 
huweliksmaats (!) baie kan vergemaklik. 
Erika Grebe,  wie se vaardigheid met en kundigheid 

oor kos nou al welbekend is, het die lede oor tapas 
ingelig.  Hierdie Spaanse peuselhappies het hulle 
oorsprong meer as 600 jaar gelede  gehad toe koning 
Alfons van Castille ´n skyfie ham as bedekking oor sy 
glasie sjerrie gebruik het.  Die skyfie ham is dan ook 
genuttig en ander peuselhappies met bestanddele soos 
soetrissie, ansjovis en olywe is saam met die sjerrie 
geniet.  Die aard van die tapas is baie streeksgebonde 
en in Frankryk word dit dikwels as ´n basis met ´n 
vulsel daarop of  in ´n deegbakkie aangebied.  Die 
Franse tapas word meer geprosesseerd, soos gerook of 
gebraai, en mooi gegarneer aangebied. 

 

Die lede was aangenaam verras om te verneem dat die 
breiblokke,  broodknippies wat versamel word,  
handskoene en serpe wat onder Elsie Smuts se leiding 
gebrei word,  pakkies sop vir die traumakamer,  Alna 
Theron se voetversorging en daarmee gepaardgaande 
omgee by Huis Spitskop,   uitdeel van boeke en 
tydskrifte en ander klein pogings wel op verskeie 
terreine ´n beskeie verskil maak. 

 

So bied die VLV op Murraysburg nie net geleentheid 
tot sosiale samekoms nie, maar is elke byeenkoms 
leersaam en word daar gepoog om die wyer 
gemeenskap positief te beïnvloed. 

 

Nuwe Kursus in Voël 
Identifikasie 

 
Daar word nou ‘n baie goeie kursus aangebied 
in voël identifikasie.  Die kursus is regtig baie 
goed en word met oortuiging aanbeveel.  Om 

voëltjies te kan identifiseer is nie so erg 
moeilik nie maar om die geslag van voëls te kan 
bepaal is nogals ‘n kuns.  Nadat ek die kursus 

bygewoon het kon ek binne dae vasstel dat die 
viertjies op linkerhand is die meisies, en die 

enetjie heel regs is die seuntjie! 
 

Welkom terug 
Ons sê welkom terug aan Ian Barr en Paul 

Avenant na komplekse hart-operasies.  Paul is 
sterk besig om sy kragte te herwin met 

gereelde stap-oefeninge en hy moet oppas – hy 
gaan dalk sy werk kwyt wees na dié lang 

vakansie.  Ian het ‘n effense terugslag gehad 
na sy hartomleiding maar is ook besig om goed 
aan te sterk.  Ons kan nie wag om hom terug te 

sien by die Workshop met sy vingers in die 
binnegoed van ‘n dieselenjin nie! 

Erika Grebe 
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Sneeu in die Sneeuberge 
 

In die Burger van 26 Junie 20214 was daar ŉ  kort 
beriggie wat verwys na ‘n berig in die Burger van 26 
Junie 1964 – presies 50 jaar gelede.   Dit lui:  
“Lewende skape uitgegrou.   Groot getalle skape wat 
nege dae gelede toegesneeu het, is gister in 
Murraysburg lewend uitgegrawe.   Op ander plekke is 
vyftigduisend skape deur sneeu in die berge 
vasgekeer.” 
 

Izak Malherbe (Landbouweekblad) bel my op 27 
Junie 2014, vra of ek die berig gesien het en versoek 
dat ek ŉ  meer volledige storie moet skryf, want hy 
weet dat dit een van die groot sneeustorms van die 
laaste 100 jaar was. 

 

Die reënvalrekords van Beeldhouersfontein dui aan 
dat daar op 16 en 17 Junie 1964, in totaal 56 mm reën 
gemeet is.  Die grootste deel daarvan was sneeu, wat 
beteken dat die werklike neerslag heelwat meer kan 
wees.   Die rede daarvoor is dat wanneer dit baie koud 
is en swaar sneeu,  die tregter van die reënmeter vol 
sneeu kan word.   Wanneer dit dan aanhou sneeu waai 
die sneeu bo-oor die meter.  Ek sou dus daardie totale 
neerslag tussen 75 en 100 mm skat.   Daar was ook 
die hele tyd ŉ baie sterk suidewind wat die sneeu oor 
die gelyk dele aangedryf het en die sneeu het dan op 
die noordelike hange (waar die wind stil was), 
opgehoop.   Dit het aanleiding gegee tot sneeu-diktes 
van tot 4 meter diep. 
 

Na so ŉ  sneeustorm, is daar gewoonlik skade aan 
geboue, telefoonlyne en bome wat omgewaai het.  Dit 
moet eerste aandag kry.    Paaie is ook dan moeilik 
begaanbaar,  sodat die vee eers na die derde of vierde 
dag aandag kan kry.   Dit is toe dat die boere begin 
agterkom  het dat hulle min skape kry wat dood is, 
maar dat daar wel baie skape makeer.   Toe het hulle 
begin soek.   Die meeste van die skape het in groepies 

teen die warmer noordhange geskuil,  waar hulle 
toegesneeu het.   Sommiges was ingehok in wat ŉ 
mens ŉ  “sneeukraal” kan noem.  Die ander was soos 
in ŉ “sneeu-iglo” met ŉ dak bo-oor!  Die warm asems 
van die skape maak dan ŉ opening deur die “dak” van 
die sneeu, waardeur lug kon inkom.   ŉ Mens kon dit 
gebruik as ŉ  aanduiding dat daar skape onder die 
sneeu was, maar dit het nie so goed vir ons gewerk 
nie.   In die meeste gevalle het ons maar op die dikste 
dele van die sneeu geloop en dan deur die “sneeudak”  
geval tot tussen die skape! 

 

Die Burger maak melding van skape wat na 9 dae nog 
lewend onder die sneeu uitgegrawe is.   Die rekord 
wat ek egter van weet, is van skape wat na 20 dae nog 
geleef het,  maar wat met alle moontlike pogings nie 
aan die lewe gehou kon word nie.   Tot op 14 dae na 
die tyd, was dit nog moontlik om van die skape deur 
te haal deur hulle aanvanklik met dun mieliepap en 
allerlei vloeistofmengsels te voer. 
 

Die eerste maand na die sneeu, was dit deurentyd baie 
koud met swaar ryp in die nagte.   Dit het ons gehelp 
om by die skape uit te kom, maar net tot ongeveer 11 
uur in die oggend.   As gevolg van die swaar ryp,  het 
die bolaag van die sneeu en grond dan weer tot ŉ 
harde kors verys.  Dit was dan makliker om te voet en 
met voertuie daaroor te beweeg.  Later in die dag 
wanneer dit warmer was en die ys weer begin smelt 
het,  was dit sag en glad en was dit baie moeiliker om 
daaroor te beweeg. 

 

Waterskoene het net tot op ŉ punt gehelp, maar as jy 
so diep in die sneeu begin insak dat dit bo by die 
waterskoene inval, was jou voete baie gou twee 
blokke ys!   Om dit te voorkom, het ons suikersakkies 
(ŉ 45kg sakkie waarin grootmaat suiker destyds 
aangekoop is)  bo-oor ons waterskoene “aangetrek” 
en met toue onder ons knieë vasgemaak. 
 

Wat ook baie interessant was, is hoeveel gewig ŉ 
skaap kan verloor na 14 dae sonder kos ( met slegs  

Rooipoort se poort – Julie 2012 

Beeldhouersfontein se huis met 
Meelberg op die agtergrond – 2 dae na 

die sneeu – Julie 2012 
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sneeu om hul vogbehoeftes aan te vul).   Van die 
skape het tot 50% van hul liggaamsmassa verloor.   
Die verliese is in die vorm van werklike karkasmassa, 
pensinhoud en dehidrasie.   Dit was bv maklik om ŉ 
skaap aan sy wol te vat en bokant jou kop op te tel.   
Dit was ook maklik om die “ligte” skape oor die 
moeilike terrein te dra. 
 

Dit klink onwerklik dat skape so lank kon oorleef.   
Daar is egter ŉ paar faktore wat die skape gehelp het.  

   
! Eerstens, wanneer  ŉ  Merino 30mm of meer 

wol op het, is dit redelik goed geïsoleer teen 
die koue. 

! ŉ Skaap is ŉ herkouer wat beteken dat dit tot 3 
dae kan neem voordat sy maag heeltemal leeg 
is. 

! Die gistingsproses van die grootpens van die 
skaap genereer ook ŉ hoeveelheid hitte. 

! Water is eintlik meer noodsaaklik as kos en in 
ŉ “sneeuhuis” is water altyd beskikbaar! 

! Laastens is ŉ  dier onder die sneeu soms 
minder blootgestel aan die elemente, soos 
koue winde, as dié wat bo-op die sneeu was. 

Dit is die positiewe deel van die storie, maar die 
tekort aan kos en die gebrek aan ŉ droë plek om te lê, 
is weer groot nadele.  Gevalle van waar die skape aan 
mekaar se wol begin kou het, en gewrigte wat styf 
geword het van die koue, het voorgekom. 
 

Ja, sneeustorms is nie speletjies nie.   Tog het ons as 
kinders  (ek was 17 jr oud),  toe die kans hom 
voordoen, vir ons sneeusleë gebou en tot ŉ maand na 
die tyd nog met ons sleë teen die noordhellings van 
Meelberg afgeseil! 
 

Dit is die storie van die sneeustorm van Junie 1964, 
soos ons dit op Beeldhouersfontein beleef het.  Daar is 
egter baie soortgelyke stories van sneeustorms op 
ander plase in Murraysburg-distrik. Volgens 
oorlewering was die ergste sneeustorm wat die 
Sneeuberge beleef het, in die winter van 1929.   Die 
gemiddelde sneeu-dikte op Koueveld en Weltevrede 
was blykbaar “vensterbankhoogte”, m.a.w. ŉ 
sneeulaag van ongeveer 700mm diep.   Dan was daar 
ook groot storms in die Sneeuberge op 24 en 25 
Augustus 1970 (62mm),     20 en 21 Augustus 1971 
(109mm neerslag),  en 7 en 8 Mei 1977 (93mm 
neerslag).     Die sewentiger jare was dus die dekade 
van die meeste sneeustorms in die Sneeuberge. 

  
Ten spyte van aardverwarming, het die die 
Sneeuberge in die winter van 2012 by drie 

geleenthede swaar sneeu gehad, maar gelukkig was 
dit nie stormagtig nie en was daar min skade.                                                                                                                                                       

 
Kotie van den Berg                                                                                                                                      
Beeldhouersfontein 
 
 

Wat het ons in 2069 jaar 
geleer? - nie veel nie! 

Die begroting moet klop, die skatkis moet 
hervul word, openbare skuld moet 
verminder, die arrogansie van die heersers 
moet beheer word. 
Die hulp aan vreemde lande moet verminder 
anders gaan Rome bankrot word.  Mense 
moet weer leer werk pleks van op welsyn te 
teer. 
      ~ Cicero, 55 VC ~ 
 
 

Of in 215 jaar ……. 
“……..But everyone round me is stealing; the 
ministers are weak.  Some people must be 
laying by vast sums.   What is to be done 
about it?  France is corrupt through and 
through.  It has always been like that; as 
soon as man becomes a minister, he builds 
himself a palace……..I am surrounded by a 
pack of scoundrels.” 
    ~ Napoleon, 1799 ~ 
 

Deel van die tuin op 
Beeldhouersfontein geneem in 

Aug 2011 
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 Brief ontvang van Naught Van Rooyen 
Uit Klein Brakrivier het ons ‘n interessante brief ontvang van Naught (JH) van Rooyen waarin hy verwys na die 
storie van Charl Conradie oor oom Skrik Niklaas.  Daarin is melding gemaak van die 1914 Rebellie en Naught 
het ‘n afdruk gestuur van die Murraysburg Kommando van daardie tyd.  Is daar van ons lesers wat miskien van 
die mans kan identifiseer?  Ons hoor graag van julle.  Dan het Naught ook ‘n afdruk gestuur van die Std 6 klas 
van 1945.  Sal alle oorlewendes hulleself aanmeld asseblief ! 
 

Ns.  Dit word vertroulik verneem dat Naught sy naam gekry het omdat hy so “naughty” was! 
 

Boy Bloupoort Oom Jan van Rooyen Oupa Ockert 

Agter: T vd Berg, M v Heerden, R vd Merwe, S vd Merwe, O v Rooyen, W Marais, E Krugel, H Diederichs, P Victor 
Middel: A Retief, R Pienaar, H Lombaard, A vd Merwe, Mnr Goosen, L v Heerden, A Erlank, J Hatting, R vd Merwe 

Voor: N v Rooyen. P Purchase 



-‐	  9-‐	  
	  

	  

Navraag uit die Vreemde 
 

Waarom sou Roberts Johnston uit Bristol, 
Engeland, navraag doen oor Murraysburg, sy 
geskiedenis en veral die geskiedenis van die 
Poskantoor?  Waarom was die Poskantoor 
gedurende 1901 en 1902 geluit? 
 
Die antwoord lê in die eenvoudige posseël – ‘n item 
wat in die huidige tegnologiese era ‘n bedreigde 
spesie geword het. 
 
Robert Johnston is die redakteur van die “Cape and 
Natal Journal”, kwartaal-publikasie van die “Cape 
and Natal Study Circle”.  Hulle is ‘n groep 
filateliese/posgeskiedkundige mense. 
 
In Engeland is daar ook sulke studiegroepe vir 
Anglo-Boer war, Orange Free State en Transvaal.  
Die Anglo-Boer War Philatelic Society het 170 lede 
wêreldwyd, waarvan 35 in Suid Afrika. 
 
Mnr Johnston besit ‘n posstuk wat in 1900 in 
Murraysburg gepos is.  Hy wou meer inligting 
bekom en het sy navrae aan die Filateliese 
vereniging van SA gerig.  Die Vereniging het dit na 
Mnr Joh Groenewald van George verwys, wat die 
inligting gehad het.  Seëlversameling is beslis nie 
net ‘n stokperdjie vir kinders nie! 
 
Die volgende verduidelikings en inligting is deur 
mnr Groenewald verskaf na aanleiding van 
posstukke wat aan ‘n versamelaar in die Suid-Kaap 
behoort. 
 
Een het ‘n gedeelte van ‘n rooi Murraysburg-
posstempel.  Intertyd was dit die gebruik om by 
aankoms ook ‘n datumstempel op ‘n posstuk te 
plaas.  Soms is daar agter op koeverte ook stempels 
van sorteerpunte tussen-in, sodat mens die roete van 
die posstuk kan sien.   
 
Die woord “entire” beteken “geheelstuk” en 
beteken ‘n vel papier waarop die brief geskryf is en 
wat dan toegevou is en so gepos is, met ander 
woorde die hele brief is daar, dit is nie ‘n leë 
koevert nie. 
 
‘n “Wordblock” is ‘n driehoekseël wat in Kaapstad 
gedruk is toe die (mooi gedrukte) seëls van 
Engeland opgeraak het.  Dit lyk taamlik grof maar 

was in werklikheid gedruk van metaal-
drukblokkies.  ‘n Houtblok was ‘n taamlike rariteit.  
Heel ou seëls van die Kaapkolonie kan waardevol 
wees, maar later was die gewone brieftarief een 
pennie, en vir jare was dit in die Unie-tyd ook een 
een pennie.  Dus is pennieseëls volop, want dit was 
op elke brief.  Maar wat vir talle versamelaars 
belangrik is, is die posstempel.  Vele ou 
poskantoortjies bestaan nie meer nie, en party was 
posagentskappe, sê maar in ‘n hoekie van ‘n 
algemene winkel.  Van daardie stempels is raar, en 
‘n duidelike stempel maak die seëltjie dan nog meer 
waardevol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ~ Alida Pienaar ~ 
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Temperatuur-grafiek vir Junie en Julie 

Vir diegene wat tegnies aangelê is,  hier is interessante grafieke van ons twee “killer” maande.  Vir diegene wat 
nie tegnies aangelê is nie, blaai maar om na bladsy 11 vir Charl se interessante storie!  Hierdie is data wat deur 
Alterna Fruit geneem is onder by die Granaat-projek.  Let veral op na die vier moord-aande van 7 tot 10 Julie 
toe die gemiddelde temperatuur oor die hele dag onder vriespunt was! 

Maksimum en Minumum Temperature vir Julie 2014 

Gemiddelde temperatuur oor 24 uur periode vir Junie 
2014 

Gemiddelde temperatuur oor 24 uur periode vir Julie 
2014 

Maksimum en Minumum Temperature vir Junie 2014 
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Nog ‘n Murraysburg verhaal uit die verlede soos ingestuur deur 
Charl Conradie 

 
 

Manewales op Skool 
 
 Murraysburg met sy groot plaasgemeenskap was nog altyd afhanklik van skoolkoshuise om sy 
plaaskinders te huisves. Aanvanklik is daar onderskeid getref tussen die kinders van die meer gegoede ouers en 
die kinders van die armer ouers. Die armer kinders het tuisgegaan in die Goeie Hoop Losieshuis wat met die 
hulp van ‘n subsidie van die regering bedryf is. Die meer gegoede kinders het in baie gevalle by privaat 
wonings of in ‘n Losieshuis soos dié van Oom Willie Conradie geloseer. Oom Willie Conradie se losieshuis 
was geleë op die perseel van die huidige Huis Spitskop. 
 
 In die 1950's het die regering egter ‘n einde gemaak aan hierdie wanpraktyk van skeiding tussen die 
kinders. Na die oprigting van Dagbreek Hostel (die latere Huis Willem Landman) is al die kinders - ryk en arm 
- in dieselfde koshuis gehuisves. Murraysburg het egter in daardie jare nog soveel kinders gehad dat daar nie 
plek vir al die plaaskinders in Dagbreek was nie. Die groter seuns is dus oorgeskuif na die anneks. Die anneks 
was bekend as Môreson. Dit was geleë op die erf waar Karroo Vleisboere tans sy hardeware stoor. 
 
 Môreson het tralies voor sy kamervensters gehad. Ek het ‘n idee dat daar op ‘n vroeër tydstip dogters 
geloseer het en dat dit die rede vir die tralies voor die vensters was. Die seuns kon natuurlik nie alleen daar 
woon nie. Daar moes ‘n onderwyser inwoon om toesig te hou en die orde te handhaaf. 
 
 Mnr. Fanie van Heerden, met die bynaam “Poppie” - vanweë sy gewoonte om gedurig sy kop te loop en 
knik soos ‘n lappop - was op ‘n stadium (voor sy troue) die inwonende onderwyser. Hy het sy eie kamer gehad 
wat natuurlik ook tralies voor die vensters gehad het. Anders as die kinders se kamers kon sy kamer toesluit. Hy 
het dan ook gereeld as hy uitgaan sy kamer gesluit en die sleutel in sy sak gesteek. As hy terugkom, het hy die 
deur oopgesluit, die sleutel uit die slot getrek en dit aan die binnekant van sy deur weer in die slot gesteek. 
 
 Een aand toe hy weer in sy kamer ingaan, het hy egter vergeet om die sleutel uit die slot te trek. Dit was 
‘n fout. ‘n Onderwyser mag nie so ‘n fout maak nie. ‘n Koshuiskind sien dit onmiddelik raak. Dit was boonop 
op ‘n Vrydagaand. Willem Goril en sy maats het dan ook dadelik die sleutel opgemerk en onmiddelik die kans 
aangegryp. Nadat hulle gekoukus het, het een van hulle saggies die sleutel in die slot gedraai en vir Poppie in sy 
kamer toegesluit. Hy kon glad nie uitkom nie, want voor die venster was tralies en die deur was gesluit. Hy het 
nie ‘n telefoon in sy kamer gehad nie en selfone was nog ver in die verskiet. Hy was hopeloos gestrand. 
 
 Willem en sy maats het dadelik hul klere aangetrek. Buite die koshuis het hulle ‘n drilpeleton gevorm 
met Frans Naude (Frans Mir) as drilsersant. In gelid het hulle in die donkerte die dorp binne gemarsjeer. Op hul 
pad deur die strate kom hul op Pierre Bandjies af. Pierre was verstandelik ‘n bietjie gestrem, maar dit het nou 
nie ‘n skoolkind daarvan weerhou om hom ‘n poets te bak nie. Hulle het onder andere gereeld vir hom gevra: 
“Pierre, hoe spel ‘n mens nouweer jou van?” Pierre se antwoord was dan net so gereeld: “B-a-n-d-j-i-e met ‘n S 
op die end.” Die betrokke aand moes Pierre seker nuuskierig gewees het en buite kom kyk het na die klomp 
“soldate” wat hier in die straat af marsjeer. Hy het op die hoek van die straat die gedoente staan en dophou. Toe 
hul regoor Pierre kom, gee “sersant” Mir die bevel, “Storm!” Die hele “peleton” storm toe op Pierre af. Die 
arme Pierre skrik so groot dat hy die stuk insit straat af op vol spoed vas teen ‘n jong bloekomboompie op die 
sypaadjie. Die boompie se stam was nog slap en buig vorentoe, maar met die terugkom, slaan hy Pierre dat hy 
in ‘n stofwolk neerslaan. Nadat hulle vir Pierre opgehelp het en seker gemaak het dat hy nie te ernstig beseer is 
nie, kom hul weer in gelid en marsjeer verder. 
 
 As hulle by ‘n geskikte bewoonde huis kom, roep sersant Mir halt en die “soldate” verdaag. Dan  
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word daar eers toktokkie gespeel. As iemand die deur oopmaak nadat hul die klokkie gelui het of aan die deur 
geklop het, het hulle net in die donkerte verdwyn. Dit was gelukkig - of ongelukkig - winter, anders sou hul 
seker ‘n hele klompie vrugtebome van hul drag verlos het. Weer in gelid het hulle gemarsjeer tot by oom Koos 
Victor se huis. Daar het hulle aangeklop en ‘n geselsie aangeknoop toe hy die deur kom oopmaak. Hulle het 
egter gesorg dat hulle so half in die donker bly staan sodat die oom hulle nie kon uitken nie. Na die gebruiklike 
naand sê, vra oom Koos toe of hy hulle kan help met iets.  
 
 Willem verduidelik toe hulle “penarie”: “Ja, oom, oom moet ons asseblief help. Ons kom van 
Middelburg af en moet môre hier rugby speel teen Murraysburg se dorpspan. Ons moet vannag by die hotel 
slaap, maar nou het ons ons tyd op die pad verspeel en in die donker kan ons nou nie die hotel kry nie. Oom 
Koos doen toe moeite om vir hulle mooi te verduidelik hoe hulle by die hotel kon uitkom. Terwyl hy beduie, is 
hy gedurig onderbreek met “dom” vrae, wat hy maar geduldig beantwoord het. Toe hy nou met groot moeite 
klaar verduidelik het, sê oom Koos: “Maar ek kan nie verstaan dat julle op pad hier na my toe, nie die hotel 
raakgesien het nie. Waar kom julle nou vandaan?” Willem se antwoord voordat hulle in die donker verdwyn het 
was: “Oom Koos, ons kom nou net van die hotel af.” 
 
 Terug by die koskuis was almal gou in die bed en “vas aan die slaap”.Net een van die kwajongens het 
saggies weer die sleutel in die deur gaan draai en toe ook vinnig in sy bed “verdwyn”. Ek kan nou nie onthou of 
die skuldiges die volgende oggend opgespoor is nie Ons laat maar die gordyn daaroor sak. Ek weet net dat 
lyfstraf in daardie dae nog toelaatbaar was op skool. 
 
 Mnr Pallie Burger was ‘n geliefde onderwyser op Murraysburg. Hy het ook vir ‘n tyd in die koshuis 
gewoon. By geleentheid toe hy vir die aand uit was, het van die manne gegaan en ‘n klapper aan sy elektriese 
lig ”gestel”. Sy deur het hulle afgeskroef en net op slot staangemaak. Die aand toe Pally terugkom, was daar 
konsternasie. Toe hy sy deur in die donkerte oopstoot toe gee pad die deur net eenvoudig en val met ‘n hengse 
lawaai plat op die vloer. Hy skrik hom lam en toe hy sy lig aansit, klap die skoot soos die klapper ontplof. Wat 
verder gebeur het, wil ek eerder nie weet nie. Daar is darem niemand geskors nie. 
 
 In die tyd toe mnr Truter (ou Gasball) die koshuisvader was, het hy die gewoonte gehad om gereeld 
saans buite om die koshuis te loop en by die oop kamervensters - in daardie tyd was dit nog skuiframe - in te 
kyk om seker te maak dat alles nog in orde was. Hy het gewoonlik ‘n kweperlat by hom gehad. Een aand het hy 
weer by een van die kamers ingekyk. Hy moes iets verkeerd gesien het, want hy het gaan stilstaan om met die 
kinders te raas. Terselfdertyd het hy die kweperlat by die venster ingesteek. Corrie Krugel (Carrots) het 
doodluiters die lat uit sy hand geruk en aan stukkies gebreek. Die gort was toe natuurlik gaar, maar Carrots het 
darem sy skoolloopbaan op Murraysburg voltooi. 
 
 Voor die skool was destyds ‘n roostuin met ‘n laning rondom. Eendag het ‘n swerm bye in die laning 
ingetrek. Terblanche Vorster was baie bang vir bye. Sy maats vang hom toe in pousetyd en maak hom by die 
bye aan die laning vas. Hy het sy bes probeer om los te kom, maar hy kon ook nie te veel spook nie, want dan 
kon hy dalk die bye se toorn verwek. Hy moes maar mooi stil sit. Al raad wat hy toe aan kon dink, was om sy 
pyp op te steek en te sit en rook om die bye weg te hou. So het oom Flippie Nel, wat toe al daar onderwyser 
was, hom gekry. Oom Flippie kon seker nie te veel raas oor die rokery nie, want hoe moes Terblanche nou 
anders die bye weghou.  
 
 Dieselfde Terblanche was baie bang vir ‘n slang. Slange was daardie tyd nog volop en dit het so gekom 
dat Frans Mir eendag een op die skoolgronde doodgemaak het. Hy het die dooie slang êrens weggesteek totdat 
pouse aangebreek het. Om die skool was ‘n draadheining wat seker vyf voet hoog was. Met pouse het Mir toe 
vir Terblanche bekruip en hom met die slang skrikgemaak en gejaag. Terblanche het so groot geskrik dat hy 
reguit op daardie vyf voet hoë heining afgehardloop het en met een tree bo-oor “gehardloop” asof hy besig was 
om op die atletiekbaan hekkies te hardloop. 
 
 


