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Austin van Heerden 
 
Op Bladsy 8 van die April 2013 uitgawe van die Murraysburger is berig van die legendariese Austin Van 
Heerden (http://www.murraysburg.co.za/images/koertant/Murrausburger%20April%202013.pdf). Dit was 

inderdaad ‘n voorreg om vir 
Austin hierdie naweek in 
lewende lywe te kon 
ontmoet.  Saam met sy 
dogter Evelyn en skoonseun 
Johnnie het hulle ‘n 
pelgrimstog na Nieu 
Bethesda waar Austin 
gebore is, en Murraysburg 
waar hy lank gewoon en 
skoolgehou het, onderneem.  
Ons vertrou dit vir hulle net 

so ‘n verrykende ervaring was as vir ons om hulle te kon ontvang en te deel in die lewens van hierdie mooi en 
besondere mense.  Oom Austin se 83 jare en ou rugbybeserings tel so ‘n bietjie op sy bene maar verder is hy 
sommer nog springlewendig en jonk van gees.  Selfs Mev Elsie Jonkers onthou toe sy baie jare gelede as jonger 
vrou die Austins se huishulp was – en hoe streng Mev Austin was! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 

 
 
 

VAN DIE REDAKSIE ....................... 
Dis so jammer dat ‘n mooi plek soos Murraysburg ook maar sy deel kry van slegte nuus en slegte 
gebeure.  Daarom is dit van tyd tot tyd nodig om ook hieroor berig te doen en die vlaag van inbrake, 
vandalisme en vrugtediefstalle (bl 4 & 5) kan nie weggesteek word nie.  Maar daarteenoor verswelg 
die goeie en lekker nuus gelukkig die slegte en kan ons met goeie moed die nuwe jaar tegemoet gaan. 
 

 

Saam met Dawie de Villiers Austin en Elsie Jonkers 

Johnnie, Austin en Evelyn 
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Murraysburg Primêr betree 
'n nuwe era sonder Berend 

Lottering 
Nadat hy vir 26 jaar aan Murraysburg Primêr 
verbonde was, het die puik laerskool vanjaar sy 
deure sonder Berend Lottering geopen.  Gelukkig 
het die beheerraad dit goedgedink om sy vorige 
adjunk, mnr M Afrika, wat Lottering se ideale vir 
die skool gedeel en help implementeer het,  as sy 
opvolger aan te stel. 

Berend Lottering het sy skoolloopbaan aan die 
Esselen Park Hoërskool in Worcester voltooi.  Na 
sy opleiding as opvoeder aan die Hewat 
Opleidingskollege het hy in 1976 sy 
onderwysloopbaan by Steenvliet Primêr, 
Touwsrivier, begin. 

In 1978 is hy met Myra Windium, 'n kollega by 
dieselfde skool, in die huwelik bevestig en uit die 
huwelik is drie dogters gebore. 

In 1981 aanvaar Berend Lottering 'n onderwyspos 
by Carl van Zyl te Carnavon en word in 1984 as 
departementshoof aangestel.  In 1987 word hy na 
Carnarvon Sekondêr gesekondeer en word in 
dieselfde jaar as adjunk-hoof by Murraysburg 
Primêr aangestel.  Hy het dié pos in Januarie 1988 
opgeneem en het tot 1990 as hoof waargeneem.  In 
1991 is hy permanent as hoof aangestel. 

Die jong, dinamiese opvoeder het intussen verder 
studeer en het in 1989 die Hoër Onderwysdiploma 
(HOD) deur die Roggebaai Onderwyskollege 
verwerf, asook in 1998 'n B.A.-graad  en in 2001 'n 
B.Ed.-graad (spesialisering in Onderwysbestuur) 
aan UNISA verwerf. 

Aldus Lottering was die 26 jaar by Murraysburg 
Primêr uiters vervullend.  Dit was vir hom 
wonderlik om met so 'n besondere span opvoeders 
en nie-opvoeders in die skool en koshuis te kon 
saamwerk.  Ten spyte van groot sosiale agterstande 
en uitdagings in Murraysburg het hierdie skool deur 
die jare op verskeie gebiede presteer en met die 
tegnologie en nuwe tendense in die onderwys tred 
gehou. 

Die stigting van die gemeenskapsorganisasie 
COMBAT (wat deur die destydse drie skole in die 
dorp begin is), was vir Lottering 'n besondere 
hoogtepunt.  Die bestryding van misdaad en die 
sosiale/ ekonomiese opheffing van die plaaslike 
gemeenskap was hoog op COMBAT se agenda.  
Die COMBAT bakkery, sowel as die steenoonde, 
crèche,  ABET,  groentetuine, aankoop van geboue 
en vele ander projekte het bewys wat in die 
gemeenskap vermag kan word. 

Die afstaan van Murraysburg Primêr se Gr.8-
leerders om Murraysburg Hoërskool lewensvatbaar 
te maak, die inlywing van Murraysburg 
"Intermediate" en die Laerskoolgedeelte van 	  
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Murraysburg Hoër was vir Berend Lottering 'n 
verdere hoogtepunt.  Dit was iets besonders dat die 
skole en gemeenskap dié model, wat in die vroeë 
1990’s geïnisieer is, deurgevoer het.  Die gevolglike 
meertaligheid in Murraysburg Primêr was 'n 
besondere uitdaging, wat die skool aldus Lottering 
geweldig verryk het. 

Murraysburg Primêr het onder leiding van Berend 
Lottering onder andere aan sy leerders die 
geborgenheid van goeie dissipline en netheid gebied.  
Die skoolterrein en tuine was te alle tye netjies en 
mooi versorg en kon die leerders op hulle 
onmiddellike omgewing trots wees. 

Lottering het daarin geslaag om die uiteenlopende 
opvoeders op sy personeel tot span saam te bind en 
hulle het ingekoop op sy mooi ideale vir die skool.  
Gevolglik kon die leerders op alle terreine ontwikkel 
en presteer.  Hy het die voorbeeld met toewyding en 
harde werk gestel. 

In sy taak is hy deur die jare uitmuntend deur sy vrou, 
Myra, ondersteun.  Sy het nie net haar kragte by die 
skool ingeploeg nie, maar veral gepoog om in die 
gemeenskap van diens te wees.  Vir baie jare het 
Myra Lottering KANSAS se werk in Murraysburg 
bevorder en as bestuurslid vir meer as een termyn 
waardevolle insette by die VLV gelewer. 

Berend en Myra Lottering laat 'n groot leemte in 
Murraysburg, maar in die 26 jaar van hulle verblyf op 
hierdie dorp het hulle beslis 'n  verskil gemaak.  Hulle 
word 'n voorspoedige aftrede toegewens.  Mag hulle 
die ongekende rustigheid vir eers geniet!  Ook die 
meer familietyd! 

Vir Murraysburg Primêr is daar nou die uitdaging om 
op die fondamente wat Berend Lottering gelê het, 
voort te bou.  Die nuwe hoof, mnr. Afrika,  word baie 
sterkte toegewens.  Mag sy eie ideale en visie 
Murraysburg Primêr tot nog groter hoogtes lei en 
sodoende die leerders uit sosiale en ekonomiese 
agterstande bevry. 

 
 
 
 

 

Huisbraak en Vandalisme vier 
Hoogty 

Die afgelope twee maande was misdadigers en 
vandaliste beslis nie met vakansie nie en is daar selfs 
op plase naby die dorp ingebreek. 

Die inbrekers, wat die afgelope tyd doenig was, het 
nie net by huise probeer inkom nie, maar sommer in 
die proses onnodige skade aangerig.  So is daar 
byvoorbeeld op Middelkop sommer die skarniere van 
vier hortjies afgebreek voordat besluit is deur watter 
venster die indringers toegang wou verkry. 

Belangrike dokumente, wat op 'n lessenaar gevind is, 
is een vir een aan die brand gesteek om lig te verskaf 
en dan sommer ongeërg op die houtvloere neergegooi.  
In een vertrek het die houtvloer begin brand.  
Gelukkig het die huis nie afgebrand nie! 

Nadat die indringers 'n pak kerse gevind het, het hulle 
tydsaam deur alle kaste gesoek en slegs afgesien van  

If you find it hard to love your neighbours, 

at least don’t hurt them 

~ Leo Buscaglia ~ 
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alle kruideniersware, vleis en drank verskeie 
spesifieke waardevolle items geneem.  In die proses is 
die wêreld met kerswas en bloed besmeer.  Een van 
die inbrekers het met die inkomslag deur die 
gebreekte ruit 'n sny opgedoen. 

By 'n huis in die dorp is die eienaar se eie koevoet uit 
sy gereedskapskamer gebruik om 'n skuifdeur so te 
beskadig dat toegang tot die huis verkry kon word.  
Ook in hierdie geval was daar meer as een boosdoener 
en het hulle selfs mekaar met 'n gebuite kamera in die 
huis afgeneem terwyl die kluis oopgeforseer is!  In 'n 
ander huis in die dorp is nie minder as vyf indringers 
se vingerafdrukke gevind nie. 

Die plaaslike polisie moet geloof word vir vinnige 
optrede en verskeie van die boosdoeners is aangekeer.  
Dit skyn egter niemand af te skrik nie, want sodra 
hulle op borgtog uit is, gaan hulle voort.  In een geval 
is sommer 'n ruit van die voertuig in die motorhuis 
gebreek, klaarblyklik net uit vernielsug. 

Jong kinders verniel vrugtebome en druiwepriële 
terwyl die eienaars rustig slaap.  In een geval sommer 
helder oordag terwyl die eienaar gaste onthaal!  Die 
druiwe en vrugte is nie eens ryp en eetbaar nie. 

Misdadige optrede is altyd ontstellend en ongewens, 
maar blindelingse vandalisme getuig van 'n 
dieperliggende dryfveer.  Mag die gemeenskap en 
polisie saamstaan om hierdie ongewenste elemente uit 
te roei voordat nog meer kinders by hierdie sinnelose 
optrede betrek word. 

 

Boekklublede stimuleer 
mekaar 

Die lede van die boekklub het tydens die 
Januarievergadering, aangebied deur Maryn de Klerk, 
danksy De Klerk se interessante keuse van boeke 
tydelik van die hitte vergeet. 
 

Daar word een keer per maand by die Kweperlaan 
vergader en die aanbieder stel drie to vier boeke 
bekend.  Aangesien elke aanbieder boeke volgens 
haar smaak aankoop, word die veertien lede aan 'n 
wye verskeidenheid van boeke blootgestel.  Die 
ouderdom van die lede wissel van 82 tot einde twintig 
en dis interessant hoe die boekkeuses die 
persoonlikhede weerspieël. 
 

De Klerk het twee Engelse en twee Afrikaanse boeke 
aangekoop.  The Tides of Memory deur Sidney 
Sheldon het die Britse parlement en sy intriges as 
agtergrond.  Die hoofkarakter het in haar jeug 'n groot 
fout began en vir die res van haar lewe daarvoor 
geboet aangesien sy deur nagmerries en 'n obsessiewe 
vrees vir water agtervolg is.  Alhoewel sy vir die 
buitestaander suksesvol was, was sy nooit gelukkig 
nie en kom die ontknoping as verrassing. 
 

Wardog deur Damien Lewies is die ware verhaal van 
'n Duitse herdershond en 'n bombardier in die Britse 
lugmag.  Hulle het mekaar in 1939 in 'n yskoue 
sneeunag in niemandsland in Europa gevind en so 
onafskeidbaar geword dat die hond later sendings 
meegemaak het.  Hy was so sensitief vir geluide dat  

Daar word beweer dat net 99% van 
prokureurs verantwoordelik is dat 1% van 

hulle ‘n slegte naam kry. 
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hy dikwels kon waarsku voordat sy baas van 
vyandelike vliegtuie bewus was en is vir sy bydrae en 
lojaliteit vereer. 
 

Vuurklip deur Marie Heese is 'n magiese roman oor 
die lotgevalle van stamme aan die suidelike see van 
Afrika meer as duisende jare gelede.  Heese het baie 
intensiewe navorsing gedoen en selfs haar Afrikaans 
aangepas om haar karkters geloofwaardig voor te stel. 
Ester deur Kerneels Breytenbach is 'n verstommende 
ware verhaal oor dr. D.F. Malan se kontak met 'n 
Duitse spioen. 

  
De Klerk se boekkeuses bied iets vir elke smaak, maar 
die lede word dikwels deur die aanbiedings geprikkel 
om weg te breek uit hulle gemaksones en nuwe 
leesstof aan te durf. 
 

Dit is voorwaar 'n voorreg om sulke geleenthede op 'n 
klein, plattelandse dorp te kan hê. 
 
 
 

Isabel van Heerden vier 95 
jaar 

Isabel van Heerden, woonagtig in Huis Spitskop,  het 
op 29 Januarie haar 95ste verjaarsdag gevier!  Dit is 
beslis 'n besondere mylpaal. 

 

Haar jarelange viendin, Winifred Grobler van die 
plaas Brakvlei, het haar vriendinne genooi en daar is 
heerlik by die Kweperlaan gekuier en tee gedrink. 
 

Sy het op die plaas Snyderskraal op pad na Richmond 
grootgeword en met groot toewyding haar moeder en 
later ook haar susters versorg.  Na haar tagtigste 
verjaarsdag het sy haar huis in Murraysburg verkoop 
en haar intrek in een van die woonstelle van Huis 
Spitskop geneem.  Daar woon sy steeds,  versorg 
haarself en hekel ingewikkelde patrone.  Sy ken nie 
iets soos ledigheid nie en is altyd besig. 
 

Ongeag die weer sorg Isabel van Heerden dat sy elke 
dag oefening kry en besoek haar talle vriende in die 
dorp.  Sou iemand haar 'n geleentheid aanbied, bedank 
sy altyd hoflik met die woorde: " Nee dankie, ek moet 
loop."  Alhoewel sy nog daarsonder oor die weg kan 
kom, gebruik sy deesdae veiligheidsonthalwe  haar 
"Mercedes- karretjie" wanneer sy dorp toe loop. 

 

Isabel van Heerden is altyd keurig versorg en netjies 
uitgevat.  Sy is waarlik vir almal 'n voorbeeld en 'n 
bewys dat 'n mens met grasie kan ouer word. 
Die hele Murraysburggemeenskap wens haar 'n 
geseënde nuwe lewensjaar toe! 
 
 
 

Orpa Blom vier 90 jaar 

Vir Orpa Blom van Huis Spitskop was Saterdag 24 
Januarie 'n baie besondere dag.  Sy het haar neëntigste 
verjaarsdag op baie spesiale wyse in die 
teenwoordigheid van twee van haar dogters en haar 
vriende kon vier. 

 

Haar oudste dogter, Marita Blom-Croucamp, wat in 
2013 die wenner van die ATKV se senior 
solosangkompetisie was, het met haar sang van 
gewilde en bekende liedere die neëntig geseënde jare 
van haar moeder behoorlik gevier.  Saam met haar  
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suiwer en sterk mezzo-sopraanstem het nuwe 
lewenslus die ouetehuis gevul.  Dit was 'n voorreg om 
na haar te kon luister. 

 

Orpa Blom is 'n Graaff-Reinetter deur en deur.  Sy het 
daar skoolgegaan, gematrikuleer en by Bergers 
gewerk voordat sy in 1948 met Rudolph Johannes 
Blom getroud is en boervrou op Orange Grove, 'n 
plaas tussen Graaff-Reinet en Middelburg, geword 
het.  Sy het dit geniet om saam met haar man te kan 
boer.  Uit die huwelik is drie dogters gebore: Marita, 
Amelia en Rulene. 

 

Aangesien haar man se gesondheid nie na wens was 
nie, het hulle die plaas in 1978 verkoop en 'n huis in 
Naudéstraat in Graaff-Reinet gekoop.  Na sy afsterwe 
in 1980 het sy nog 'n hele paar jaar daar gebly.  Die 
eerste jare was haar jongste dogter, Rulene, nog by 
haar, maar na dié se troue het sy alleen gebly. 

 

Later het sy by Marita, die oudste dogter, gaan bly 
totdat sy in 2010 haar intrek in Huis Spitskop geneem 
het.  Ongelukkig is haar suster, Marta Nel, om wie se 
onthalwe sy na Spitskop gekom het, kort daarna 
oorlede.  Orpa Blom was altyd pynlik netjies en het 
ook op haar groot dag keurig in 'n pienk pakkie gelyk. 
Aangesien sy baie graag gelees het, het sy 'n wye 
algemene kennis.  Haar kinders en kleinkinders 
onthou hoe graag sy voorgelees het en hulle koester 
die herinneringe aan daardie tye.  Ongelukkig moes sy 
reeds twee kleinkinders aan die dood afstaan, maar 
die oorlewende drie en twee agterkleinkinders verskaf 
haar baie vreugde. 

 

Marita en Amelia het vir heerlike eetgoed by die tee 
gesorg en is daar té lekker saamgekuier. 
Mag die nuwe lewensjaar, wat so mooi vir Orpa Blom 
begin het, so voortduur en sy nog baie vreugde geniet. 
 
 

Pienaarsvlei . . . en dr 
DF Malan 

 
Tot sowat 60 jaar gelede was daar vir ’n geruime tyd 
’n poskantoor genaamd Pienaarsvlei en ’n winkel op 
die plaas Poortjie-Wes by Murraysburg wat die plase 
in die onmiddellike omgewing bedien het. 

 

Die poskantoor en winkel is bedryf deur mnr Willie 
Joubert, eienaar van Poortjie-Wes.  Hy was die pa van 
mnr  Jos Joubert, wat sy lewe lank op die plaas geboer 
het en in 2008 oorlede is, en oupa van mev  Tinka 
Tawse wie se man, Peter, nou daar boer. 
 

Mnr. Izak van der Merwe, afgetrede boer van die 
buurplaas Stellenboschvlei en nou inwoner van 

Murraysburg, onthou nog die poskantoor en winkel en 
van die bedrywighede daar rondom.  Albei het tot ’n 
einde gekom kort nadat hy in 1949 begin skoolgaan 
het op Murraysburg. 
 

Volgens mnr Van der Merwe het die winkel allerlei 
boerderybenodigdhede, soos brandstof en 
negosieware, aangehou.  Mnr Joubert het die pos via 
die buurplaas Nartjieskuil op die spoorwegstasie 
Nelspoort gaan haal.  As daar min goedere was, is ’n 
perdekar na Nelspoort gestuur.  ’n Groot vrag goedere 
is met ’n vragmotor van mnr Joubert gaan haal. 

 

Van die plase wat bedien is, is die twee plase 
genaamd Stellenboschvlei en ook Winterberg, 
Alexanderskraal en Louwsbaken.  Die boere was 
destyds minder gegoed en die nabygeleë poskantoor 
en winkel was vir hulle tot groot voordeel.  Mnr Van 
der Merwe se pa, Johnnie, en mnr Francois (Zoy) 
Rossouw, buurman op die ander Stellenboschvlei, het 
beurte gemaak om Poortjie-Wes toe te ry. 
 

Vrydae was posdag en dan het die boere hul pos gaan 
haal.  Daar is dan (en waarskynlik ook by ander 
geleenthede, soos Nuwejaarsdag) tennis gespeel op 
Poortjie-Wes.  Mnr Hendrik Schalk (Kalie) van 
Heerden van Heerden, boer van Winterberg, het op 23 
Oktober 1940 tragies op die tennisbaan gesterf. 
 

 

Die poskantoor het vermoedelik sy naam Pienaarsvlei 
gekry omdat daar vroeër baie Pienaars in die 
omgewing gewoon het.  Die reeks rante wes van 
Poortjie-Wes en Winterberg word ook op sommige 
landkaarte aangegee as die Pienaarsrante. 
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Namate die boere welvarender geraak het, het hulle 
hul pos en winkelgoedere op Murraysburg begin 
kry.  Pienaarsvlei en die winkel op Poortjie is 
gevolglik later gesluit. 
 

Mnr Joubert was ’n vooruitstrewende boer wat twee 
plaasbestuurders gehad het.  Hulle was mnre 
Johannes Gouws en Ferdi Pienaar.  Laasgenoemde 
het voorheen die plaas Waaifontein by Murraysburg 
besit. 

 

Mnr Joubert het baie vir Murraysburg se 
gemeenskap gedoen.  Hy het ’n groot rol gespeel in 
die oprigting van die dorp se stadsaal in 1947 en die 
swembad in 1950, asook in die proklamering van 
Murraysburg as die eerste grondbewaringsdistrik in 
die destydse Kaapprovinsie en die tweede in Suid-
Afrika in 1947. 
 

Mnr. Van der Merwe onthou dat mnr Joubert een 
van die eerste boere in daardie kontrei was wat ’n 
radio gehad het.  Sondae het hy die radio by die 
telefoon gesit en dan die bure op dieselfde plaaslyn 
as hy gebel sodat hulle oor die telefoon na die 
kerkdiensuitsending kon luister.  Destyds het die  
 telefone ’n ekstra gehoorstuk gehad sodat ’n 
tweede persoon kon inluister (maar nie kon 
saamgesels nie). 
 

Van die os op die esel: Mnr. Van der Merwe vertel 
die staaltjie van dr D.F. Malan, eerste minister van 
Suid-Afrika van 1948-54, wat Murraysburg tydens 
sy ampstermyn by geleentheid aangedoen het toe hy 
na Graaff-Reinet onderweg was. 

 

Dr. Malan het per 
trein vanaf Kaapstad 
tot op Hutchinson 
gereis.  Daar het mnr 
Chris Slabbert, boer 
van die plaas 
Voetpad by 
Murraysburg, hom 
en sy geselskap in sy 
motor opgelaai en na 

Graaff-Reinet gebring.  Hulle was waarskynlik 
vriende sedert dr Malan vroeër NG predikant op 
Graaff-Reinet was. 

 

Onderweg  na Graaff-Reinet sou hulle op Voetpad 
koffie drink.  Dit het die dag gereën en die 
grondpad van destyds was moeilik begaanbaar.  
Daar is toe besluit dat dr Malan-hulle op Voetpad 
oorbly. 
 

Mnr. Slabbert se vrou, Helene, het die dag koek 
gebak en afval vir die huiswerkers gaargemaak.  Sy 

was nie gereed vir middagete nie en wou 
blikkieskos aan die besoekers bedien.  Dr Malan het 
egter die afval en stampmielies, wat dikwels as 
armmanskos beskou word, pleks van die “beter” 
kos verkies. 

          ~ Izak Malherbe ~- 
 
 
(Hierdie ware verhaal klink soos fiksie …. 

of is dit dalk andersom?) 
DIE KOSTER SE 

NAGMERRIE 
 

“Jy ís bewus van die begrafnisdiens …………” sê-
vra die skriba oor die telefoon. 
 

“Ja-nee”, antwoord ek flink.  Blomme vir die kerk, 
hekke en deure oopsluit, ligte aansit, die klok lui, 
….. tik ek vinnig die lysie in my gedagtes af.  Ek is 
so pas aangestel as die nuwe koster en hierdie sal 
my eerste begrafnis wees.  “Alles is onder beheer”. 
 

“Dan is dit goed so”, sê sy verlig.  “Die vorige 
koster het nie geweet dat sy ook die diens moet 
waarneem nie, en …..” 

 

My ore slaan toe.  “Die diens moet waarneem …” 
weergalm dit hol in my kop.  My hart mis ‘n paar 
slae en ek voel hoe die bloed uit my brein vloei.  Ek 
is in skok, dink ek by myself.  Ek is in skok.  Net 
nie jou vlag laat sak nie, Erna, skop my kaalvoet-
oor-die-Drakensberge gene in. 

 

“Ja, ja”, sê ek met ‘n simpel laggie.  Die skriba 
herken nie my voortekens van histerie nie.  Dit is 
die fyndruk, slaan die rede vir my onkunde my teen 
die voorkop.  Dit moét in die fyndruk wees.  Ek het 
nooit die fyndruk gelees toe ek my kontrak geteken 
het nie. 

 

“Net vir ingeval jy nie weet nie …” (noudat die 
skriba se bekommernis oor ‘n fiasko afgeweer is),  
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gesels sy lekker, “daar is vir jou ‘n manel in een van 
die vertoonkaste wat in die konsistorie staan.  Kyk 
maar vir een wat nie te veel motgevreet is nie.  Ons 
het mos maar nie baie begraf……” 
 

‘n Manel!  ‘n MANEL!  Ek moet ‘n manel dra!  Ek is 
besig om uit my toestand van skok te kom, besef ek.  
Niks kan my gouer by my sinne bring as my 
misrabele klerekas nie. 
 

Ek kyk op my horlosie.  Ek het ‘n uur.  ‘n Uur om die 
wit blomme by tannie Isa te gaan optel en in die kerk 
te gaan sit, die hekke, deure, ligte, klokke, gaan ek 
weer deur die lysie in my kop.  En ‘n begrafnisdiens 
om voor te berei. 

 

 Ek lui en lui die voordeur klokkie.  Ag, asseblief 
tannie, maak tog gou oop.  “Die madam, hy het 
getrek.  Hy bly nie meer hier nie”.  “Maar jy praat 
mos nou snert, man!” snou ek die grys 
wingerdstokmannetjie toe wat soos ‘n spook agter my 
verskyn het.  “Sy kannie trek nie!  Sy het my blomme 
vir die begrafnis!”  Ek moet myself bymekaar hou, 
dink ek, toe ek die snik knakkie in my eie stem hoor.  
“Hy het jou blomme?” vra die mannetjie op ‘n hoë, 
simpatieke stemtoon.  “Tjie, tjie …” 
 

Blomme, ek moet blomme in die hande kry.  Jeanette, 
swart ryp, niks.  Tannie Elsie?  Wat van die 
ouetehuis?  Partymaal is daar ruikers.  Maar dit moet 
wit blomme wees.  Ek wil wit blomme hê vir hierdie 
begrafnis.  Ek het dit alles so mooi beplan.  Wit 
blomme met pers linte op die stuk gedrapeerde swart 
fluweel. 

 

Die klokke!  Genugtig, ek moet die klokke gaan lui.  
Gou kerk toe jaag.  Ek druk die knoppie wat die 
klokke elektronies moet lui.  Niks.  Geen geluid.  
Niks.  “Onthou jy nie,”  raas ek met myself, “hulle 
werk aan die kerktoring”.  Die klokke is 
gediskonnekteer sodat die werkers nie van die steiers 
afgelui word nie.”  Op met die trap toring toe.  Ek 
voel hoe my voete lig, maar ek hang aan die tou.  Lui, 
sal ek hom lui.  Die dorp moet weet van hierdie 
begrafnis.  My kosterlike plig sal ek doen. 
 

Maar ek het nog nie blomme nie.  En ook nie ‘n 
begrafnisrede nie.  Waaruit sal ek lees?  Dit sal ‘n 
boodskap van troos moet wees.  Ek probeer om my 
geheure te tap vir ‘n boodskap, maar ons is ‘n gesonde 
familie en ek het minder as een hand se begrafnisse in 
my lewe bygewoon.  En buitendien is dit nie juis die 
tipe inligting wat ek op my hardeskyf laai nie. 

 

Tannie Elsie is ook nie by die huis nie!  Ek soek 
vervaard in haar tuin rond om maar sonder 
toestemming te pluk wat ek my hande kan oplê.  Al 
wat ek kry, is bok oorblyfsels.  Alles afgevreet en 
vertrap deur die satan se eie bloedfamilie. 
 

Paniek is stadig maar seker besig om in my op te 
stoot.  Kalm nou, maan ek myself.  Rustig nou.  Haal 
diep asem.  Dink innoverend.  Dink radikaal.  Groot 
ruiker wit blomme getooi in lilapers sylinte – geen 
ruiker.  Radikaal is maklik.  Minimalisme.  Lilapers 
sylinte uitgesprei op swart fluweel sónder enige 
blomme.  Maar selfs vir minimalisme is daar nou nie 
meer tyd nie.  Dis 10 voor 10 en ek moet in die 
konsistorie kom.  Ek het nie blomme nie en nog nie ‘n 
begrafnisrede nie.  Ook nie my manel nie. 
 

Ek kan my oë nie glo toe ek Dominee in die 
konsistorie kry nie.  “Sjoe!” blaas ek uitasem, 
“Dominee, ek het amper gedink …….”  “Nee, jong, 
dit is jou eerste begrafnis en ek wil jou darem net eers 
aan die gemeente voorstel..  Maar kom, laat ons 
ingaan.”  En die hoop op verlossing flikker en vrek 
soos Murraysburg se elektrisiteitstoevoer.  Ek neem 
toe maar stom die eerste beste manel uit die 
vertoonkas en volg Dominee soos ‘n Isak van ouds. 
 

Toe ons op die troonstoele agter op die ses meter hoë 
kansel gaan sit, begin daar weer so liggies ‘n drang 
om oorlewing in my te roer. 

 

“Dominee,” fluister ek, “staan daar nie êrens in 
Romeine iets bemoedigends wat ‘n mens kan lees 
nie?”  Want ek het nog steeds nie ‘n boodskap nie, 
sien.  Toe kliek dit ook dat ek nie eers weet watter 
liedere ek gaan laat sing nie.  “En Dominee, wie 
begrawe ek vandag?” 

 

“Ou oom Ernie Els”, begin Dominee my vrae van 
agteraf antwoord.  Net toe kom twee pragtige jong 
mans in ligte grys pakke met lang golwende hare wat 
tot op hul skouers hang na die preekstoel toe 
aangestap en gee vir my en Dominee elk ‘n boek aan 
wat lyk soos die outydse kerkbode wat in die 
uitstalkaste gebêre word. 

 

“Die begrafnisblaadjie”, knipoog Dominee vir my.  
Halleluja, juig my hart.  Die liedere is mos sommer 
klaar hierin opgeneem, gee my geheue suining sy heel 
eerste brokkie inligting.  Ek maak die boek vinnig 
oop.  Dalk kan ek my preek op die woorde van een 
van die liedere baseer.  “Time is few” soos ‘n ou 
vriend van my altyd gesê het.   
“Maar Dominee”, snak ek, “hierdie goed is in Russies 
geskryf!” 
 

“Blaai net aan, blaai net aan.  Dalk kry jy iets in 
Afrikaans!”  Verbeel ek my, of sê daar iets in 
Dominee se dringende fluisterstem vir my dat hy 
besig is om die situasie raak te lees. 
 

“En hier is die stukkie in Romeine waarvan jy gepraat 
het”.  Ek kyk op en Dominee gee vir my sy 
sakbybeltjie aan met die rooi lintjie netjies ingevou op 
die plek.  Ag nee, van al die Bybels tot 30 sentimeter.   
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dik, in hierdie kerk se besit, hoekom hierdie 
miniatuur.  Daar is geen manier waarop ek ‘n woord 
gelees sal kry sonder my leesbril nie.  Ek fluister ‘n 
dankie en sit die boekietjie op die rand van die 
preekstoel neer.  Nou moét ek iets in hierdie 
begrafnisblaadjie kry.  Die volgende oomblik begin 
die orrel speel en die naaste familie kom die kerk 
stadig, strak en bedroef binne.  Op daardie spesifike 
oomblik besef ek net ‘n noodlottige hartaanval kan 
my nou red van ‘n vernedering so volkome dat dit 
moét manifesteer in my as “die volmaakte gek”.  
Dominee staan op en maak keelskoon agter sy 
hand.  Dis sy manier om uit te vind of sy mikrofoon 
werk Oulik, dink ek doodkalm, hy kan tog seker nie 
“testing, testing” sê nie.  My waarneming is nie 
heeltemal volledig nie.  Dominee maak weer 
keelskoon en loer skuinsweg na my kant toe.  Toe 
REGISTREER ek.  Die mikrofoon!  Die kragprop 
sit hier neffens my.  Ek moet die skakelaar druk!  

 

Vervaard en heeltemal oorstelp dat daar sowaarlik 
IETS is wat ek KAN doen, vlieg ek op en voel ek 

terselfdertyd hoe ek daardie Bybelboekietjie met 
my elmboog van die kansel af vee.  Maar ek is 
nogal rats en in ‘n halwe draai terug na links, gooi 
ek my lyf vorentoe om die Boekietjie te gryp.  Dalk 
te oorgretig.  Die volgende oomblik voel ek hoe my 
ankervoet op die deurgetrapte plekkie in die rooi 
mat gly.  Ek verloor my balans heeltemal en tuimel 
die preekstoel af.  Ek land wydsbeen EN hande 
viervoet voor die reeds beproefde en nou ook diep 
geskokte familie.  Nes ‘n padda, dink ek.  Nes ‘n 
“blinking” padda.  Ek voel hoe die manel bo my 
kop vir ‘n paar sekondes wapper en dan stil om my 
kom lê.  Dan bars daar pandemonium los! 
 

“Hei, wat máák jy?  Waarheen gaan jy met die 
kombers?  Wat maak jy op die vloer?”  “Ek is die 
nuwe koster”, sê ek. 

 

“Ek weet ja”, sê my man, met ‘n groot vraagteken 
op sy gesig. 
 
     ~ Die Koster ~

 

 
Die Lief en Leed van die Lewe op die Platteland 

 

Een van die menige vreugdes van die lewe op die platteland is sekerlik die ongelooflike gasvryheid van sy 
mense.  As mens hier eensaam is, is dit maar net jou eie skuld.  ‘n Ander voordeel, wat miskien nie so sosiaal 
aanvaarbaar is nie,  is die gebrek aan wetstoepassing maar tog ook met gepaardgaande verdraagsaamheid indien 
die situasie dit sou vereis en solank dit binne perke bly en nie tot onaanvaarbare ongerief van mede-inwoners lei 
nie.  So byvoorbeeld het die organiseerders van die begrafnis van een van ons vooraanstaande inwoners die 
behoefte gehad om ‘n groterige markiestent op te slaan vir die weeklange ritueel wat so eie is aan die 
gewoontes van ons plaaslike inwoners.  Plek was daar nie op die piepklein erfie van die rouende familiehuis 
nie, en toe word die tent sommer so in die straat voor die huis opgeslaan waar dit vir ‘n hele week gestaan het 
tot die finale begrafnisdiens op die Saterdagoggend, -middag, en deur na die -laataand.  Dit het niemand gepla 
nie en motoriste het maar net rustig omgery en die wetstoepassers het anderpad gekyk met die wete dat die 
ongerief maar net van tydelik van aard sal wees.   




