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Die laaste snikke van 2015 het sy kwota van hartseer en drama gehad.  Die amperse 
ineenstorting van ons land se ekonomie was maar net die begin.  Ander groot name soos 

Stephan Welz, Randall Wicomb, Chris Barnard, is vir oulaas in die Groot Boek opgeteken.  
Maar die grootste naam van almal, vir Murraysburg altans, was sekerlik die van ……………. 

Dammetjie Rossouw laat groot leemte 
 

Daniel Johannes (Dammetjie) Rossouw is op Saterdag 19 Desember 
in Murraysburg na ‘n siekbed van drie maande in die ouderdom van 
84 ter ruste gelê.  Elke Murraysburger,  wat moontlik kon,  het aan 
oom Dammetjie,  soos hy algemeen bekend was,  die laaste eer kom 
bewys.  Dr. Schalk du Toit,  wat hom oor baie jare geken het,  se 
begrafnisrede was uiters gepas en beslis vir die familie tot troos. 

 

Daniel Johannes Rossouw was die enigste kind van Hendrik Schalk 
en Anna  Rossouw,  wat op Kapoksplaas en Retreat geboer het.  Hy 
is in Murraysburg gebore en het hier sy skoolopleiding ontvang.  
Nadat hy sy matriek suksesvol voltooi het,  het hy eers sy pa op die 
plaas gaan help voordat hy en sy vrou verskeie besighede,  onder 
andere 'n winkel,  'n slaghuis en 'n kafee  op die dorp bedryf het.  Hy 
is in 1956 met Lena Victor,  wat hy van skool af geken het,  getroud 
en die jong paar het baie hard gewerk.  Hulle het die ouer Rossouws 
tot hulle dood liefdevol versorg.  Tussendeur het hulle drie dogters,  
Christa, Anza en Dalena grootgemaak. 
 

Dammetjie en Lena was staatmakers in die gemeenskap en het gehelp waar hulle kon.  Danksy Dammetjie 
se vriendelike,  uitgaande geaardheid en sy liefde vir mense het hy altyd vir almal tyd gemaak.  Hy kon 
lekker gesels,  het baie van Murraysburg en sy geskiedenis geweet,  was gasvry en nederig en het na sy 
aftrede baie eensames in die ouetehuis met sy besoeke 
verbly.  Omdat hy opreg vir almal omgegee het,  was hy 
baie geliefd.  Sy hart en sy beursie was altyd oop soos 
baie Murraysburgers ervaar het.  Dammetjie wat 'n 
mandjie groente kom afgee,  was 'n bekende gesig.  
Hierdie groentegeskenke was uiters welkom.  Groot,  
ferm,  gesonde tamaties,  gekweek op Kapoksplaas,  het 
aan hom die titel tamatiekoning van Murraysburg besorg. 

 

Alhoewel hy op skool graag aan sport deelgeneem en as 
atleet uitgeblink het,  was daar na skool nie tyd vir sport 
nie.  Eers op 69 kon hy die tyd maak om fiets te ry en het 
hy 'n groot fietsryentoesias geword en op 80 sy tiende 
Argus gery.  Die laaste keer op 82-jarige ouderdom!  Hy 
het die  
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Sneeuberg Crawl van sy ontstaan af ondersteun en 
was gedurende die laaste jare gereeld een van die 
oudste deelnemers,  indien nie dié oudste nie.  Hy het 
nie net vir sy plesier gery nie,  maar enkele jare gelede 
ook 'n veeleisende lang rit ten bate van 
Bybelverspreiding aangepak en suksesvol voltooi.  Hy 
was destyds 75 en het oor vyf dae 620 km saam met 
die veel jonger ander deelnemers gery. 

 

Dammetjie Rossouw met sy vriendelike glimlag,  
humor en omgee laat 'n groot leemte in Murraysburg,  
maar baie kan getuig dat hy hul lewens positief 
aangeraak het.  Hy was 'n rolmodel vir baie en sy lewe 
'n viering van integriteit en goeie waardes.  Mag so 
baie mooi herinneringe vir Lena,  die kinders en 
kleinkinders deur die moeilike fase van verlies en 
aanpassing dra,  wetende dat hy die rus verdien het. 
 

 

As die kerk se koffers 
leeg loop ....... daar is 

raat! 
Die volgende is ‘n uittreksel uit ‘n boekie geskryf 
deur dr Philip Joseph.  Hy was vir baie jare 
distriksgeneesheer op Douglas in die Noordkaap.  Hy 
was in ‘n groot mate baie soos oom Dammetjie.  
Groothartig, altyd reg met ‘n grappie of twee en kon 
op die mees onverwagse tye skielik ‘n gesprek 
onderbreek deur te sê:  “het jy geweet ……”,      en 
dan kom hy vorendag met die eienaardigste stories en 

statistieke.   Sy kennis van die omgewing en sy 
geskiedenis, en van die siele en diepste geheimenisse 
en herkomste van sy mense was beter as selfs die 
predikant s’n!  Kan ons nie ook dit van oom 
Dammetjie getuig nie?   Die enigste groot verskil was 
die dokter se kort humeur wat menige halstarrige 
pasient spoedig so mak soos ‘n lammetjie gehad het. 
En ‘n kort humeur is beslis nie iets waarvan oom 
Dammetjie beskuldig kan word nie. 

 

Die Slim Predikant 

Dit was gedurende die depressiejare.  Die 
dominee het agtergekom dat die kollekte in 

die kerk al hoe minder word. 

Een oggend voordat hy met die diens begin, 
het hy die volgende aangekondig: 

“Ek weet van ‘n getroude man wat vanoggend 
hier in die kerk is en wat by ander vrouens 
kuier en omgaan.   As hy nie vanoggend ‘n 

pondnoot in die kollektebord ingooi nie, sal ek 
later sy naam bekend maak.  Daar sal ‘n doek 
oor die bordjie wees en niemand sal kan sien 

wie die pondnoot ingegooi het nie.” 

Na die kerk, toe die predikant die doek afhaal, 
was daar NEGE pondnote in die bordjie! 

Daar was ook een tiensjielingnoot.  ‘n 
Papiertjie was aan die tiensjielingnoot 

vasgesteek waarop geskryf was: 

“Ek is vreeslik jammer, Dominee.  Ek het net 
een tiensjielingnoot op my.  Ek belowe ek sal 

vanaand die ander tien sjielings vir dominee in 
die pastorie kom gee” 

~ Dr PG Joseph – uit sy boekie “ ŉ Dokter Vertel” ~ 

 

Oom Dammetjie besig op sy geliefde 
Retreat 
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10 uit 10 vir ons Munisipale 
Werkers 

 
Hierdie lyk meer na ŉ familie-besigheid as ŉ span werkers van die munisipaliteit maar hulle verdien verseker ŉ 
pluimpie. 
 

Hoe baie keer hoor en sien ons nie van plattelandse dorpies wat vir maande sonder water moet klaarkom, of die 
onaangename ondervinding moet verduur van rioolwater wat vir weke en maande ongestoord die strate afloop 
nie.    
 

Op Saterdagoggend, omstreeks 0600, 26 Desember 2015, die dag na Kersfees, begin ‘n onverwagse stroom 
water in Voortrekkerstraat af te loop en op die hoek van Pastoriestraat opdam.  Die onmiskenbare reuk van 
rioolwater het onmiddellik visoene van ‘n onwelriekende naweek voorspel.  Of erger nog, ten minste tot na die 
Nuwejaarsjolyt, want watter munisipaliteit in ons liewe Suid Afrika gaan in hierdie feestye aan rioolstelsels 
werk?  Volg die oorsprong van die waterlek na, en ja, hier spuit die stinkende water uit ’n verstopte mangat.  

 

Skaars ‘n uur later het die stroom water opgehou vloei en die warm son het spoedig alles opgedroog en onsmet. 
Hennie Boosen en sy span wat die naweek op diens was, het sonder aarseling ingespring het en ‘n potensiele 
ramp afgeweer nog voordat die 99% van die dorp se inwoners eens besef het dat daar ‘n probleem is.  Watter 
ander plattelandse dorp kan Murraysburg dit nadoen?  Baie dankie julle van ons almal. 

Hennie Booysen (leier), Piet Booysen, Christine Jonas, Cyril Booysen en 
Ronald Booysen 
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Stank vir D(r)ank … 
 

Hierdie is ‘n ware storie uit 
Murraysburg se onlangse 
verlede.  Darem nie 
heeltemal só onlangs nie 
aangesien dit gaan oor die ou 

ware karakters van die dorp.  
Maar darem ook onlangs 

genoeg dat van die rolspelers en 
hulle nasate nog met ons is en daarom sal fiktiewe 
name gebruik word om hulle te beskerm!   

Oom Mannetjie Rooiman was ‘n uitstekende 
skrynwerker en met sy karige versameling gereedskap 
het hy menige lendelam meubelstuk tot in hulle vorige 
fleur herstel.  So, saam met sy tannie Bartha se 
inkomste met haar werkie in die dorp, het hulle 
genoeg gemaak om van te lewe.  Oom Mannetjie het 
darem ook elke dag so ‘n klein ekstra’tjie oorgehad, 
genoeg om elke aand die kroeg te besoek om die dag 
se werksaamhede daar af te sluit.  Gelukkig was daar 
nooit soveel ekstra dat hy hom kon vergryp nie, maar 
soms was daar darem maar ‘n ekstra ektra’tjie 
beskikbaar en dan het dit ongelukkig ‘n bietjie rof 
gegaan.   

 

So het dit gebeur dat vier van die dorp se jonger 
manne die nag van Graaf Reinet af teruggekeer het na 
‘n rugby wedstryd.  Daar het dit seker ook maar 
lekker gegaan want die vier kom eers twaalfuur die 
nag die dorp ingery en hulle sien vir oom Mannetjie 
by die bank se deur staan en klop.  Hulle wis toe nie 
of oom Mannetjie daardie tyd van die nag geld gesoek 
het en of hy gedink het dis sy huis se deur nie, maar 
hulle besluit toe om die oubaas te help om by sy huis 
te kom.  So het hulle hom met groot gesukkel in die 
motor gewikkel en huis toe geneem.  Daar gekom was 
dit ‘n enerse gesukkel om hom weer uit te kry en met 
twee manne aan weerskante om hom regop te hou, het 
jongman Bennie aan die deur geklop sodat tannie 
Bartha die verantwoordelikheid kon oorneem.  Hulle 
verwag toe dat die tannie hulle gaan bedank vir die 
weldaad, maar nee, sy vlieg hulle verwoed in en sê vir 
jong Bennie “ek gaan vir jou pa vertel hoe julle my 
man dronk maak!”  
 

Amper in dieselfde trant het ‘n paar van die jonger 
garde een aand tot redding van oom Pietman 
Onderdorp probeer kom toe hy laataand heeltemal 
onbevoeg was om self huis toe te loop veral aangesien 
hy heel aan die onderpunt van die dorp gewoon het.  
Die jongmanne was nog heel sober en het sonder 
moeite vir oom Pietman by sy huis gekry waar die 
tannie so bly was vir hulle bedagsaamheid dat sy hulle 

ingenooi het vir ‘n laatnag koppie koffie.  Na die 
koffie besluit die manne dis darem nog vroeg genoeg 
vir nog ‘n laaste enetjie en is hulle terug hotel toe.  
Daar gekom, wie sal hulle daar sien sit?  Oom 
Pietman.  Terwyl die tannie met die jongmanne besig 
was het hy sy gaping gesien en is reguit terug hotel 
toe! 
 

~ Soos vertel deur een van die jong manne self en oorvertel deur 
Izak van der Merwe en oom Dammetjie Rossouw ~ 

  . 

Nog ŉ 10 uit tien 
Cee-Jay Plaatjies, verlede jaar hoofseun van 
Murraysburg Hoërskool, het rede om trots te wees, en 
gee rede aan Murraysburg en sy familie om op hom 
trots te wees.  Hy het die 2015 Matriekeksamen nie 
alleen geslaag nie, maar ook ‘n A-gemiddeld vir sy 
sewe vakke behaal.  Hy het die volgende simbole 
behaal: 
 

Afrikaans  B 
Engels   A 
Wiskunde  A 
Rekeningkunde A 
Fisiese Wetenskap B 
Besigheidstudie A 
Lewens-oriëntering A 
 
Sy toekomsplan is om hierdie jaar B-Rekeningkunde 
aan die Universiteit van Stellenbosch te gaan studeer.  
Hy het studiehulp ontvang van die Stellenboschse 
Werwingsbeurs asook ‘n AGSA beurs en gaan in 
Eendrag loseer. 

  
Baie geluk aan Cee-Jay en alle sukses met jou studies.  
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En amper 10 uit 10 
 

Daphne Murray het self rede om trots te wees.  Sy 
het die A-gemiddeld vir haar vakke in 2015 se 
matriekeksamen met net ŉ paar punte gemis.  Sy 
en Cee-Jay het saam hul skoolloopbaan op 
Murraysburg begin en deur die jare 
boesemvriende geword.  Daphne gaan vanjaar na 
die Wellington kampus van die Cape Peninsula 
University of Technology (CPUT) om Onderwys  
te studeer.  Sy het ‘n passie vir opvoeding en wil 
graag so ŉ  bydrae lewer tot ŉ  beter Suid Afrika.  
Maar sy het ook ŉ net so ŉ passie vir joernalistiek 
en beplan om na afloop van haar studies ook in 
daardie rigting te kwalifiseer.  Sy het ŉ  beurs by 
Rural Education Access Programme (REAP) 
gekry en hoop om nog studiehulp van News 24 te 
ontvang. 
 

 
 
 
 
 
 

En steeds 10 uit 10 
 

Bernard Blaauw is ŉ gebore Murraysburger en het 
hier skoolgegaan tot Graad 9 toe omstandighede 
hom gedwing het om uit te spring en te begin 
werk.  Hy het begin as tuinier by verskeie 
huishoudings en dit was nie ŉ  vreemde gesig om 
Bernard in die somer om 5-uur soggens alreeds te 
sien werk nie.  Later het hy ŉ  werk gekry by die 
plaaslike bakker en dis daar wat hy die 
omwindende wêreld van rekenaartegnologie 
ontdek het.  Hy het laat snags gewerk en moes ook 

nog help broodsny na die tyd.  Hy het toe met die 
rekenaar wat daar gestaan het, begin speel en 
spoedig uitgevind hoe die ding werk.  Daarna het 
hy sy eie rekenaar bekom asook ŉ  klein digitale 
kamera en begin om ŉ  diens te lewer aan die 
gemeenskap deur fotos te neem en vir kliente op 
CD-skyf te laai.  Hy het ook later “slideshows” en 
DVD’s begin maak van troues, verjaardae en 
ander funksies.  Hy doen dit nog steeds maar op 
kleiner skaal want intussen het hy ŉ konsessie-
agentskap van MTN bekom en sy eie maatskappy 
gestig met die naam van Inyati Connections.  
(Inyati beteken Murraysburg).  Nou verkoop 
Bernard SIM-kaarte, hy doen SIM-kaart 
omruilings, migrasie tussen diensverskaffers, 
RICA en die verkoop van data en lugtyd vir al die 
diensverkaffers.  Hy doen ook selfoonherstel selfs 
tot op die vlak van skermvervangings.  Bernard 
wil nou graag verder gaan studeer in die Inligtings 
Tegnologie maar daarvoor sal hy nog eers ŉ 
bietjie moet spaar tensy hy finansiele hulp van 
êrens kan kry. 

  
Bernard is ‘n lewende voorbeeld van wat gedoen 
kan word om jouself op te hef ten spyte van 
moeilike omstandighede.  In ŉ  dorpie waar 
werkloosheid en armoede menige jongmens tot 
wanhoop dryf, het Bernard bewys dat 
entrepreneurskap net ŉ  wilsbesluit en 
vasberadenheid vereis. 

Hier sit Bernard in sy “kantoor” op die 
stoep van die winkel oorkant ABSA Bank 

en lewer ‘n kosbare diens aan die 
gemeenskap.   

 

Daphne saam met haar baie trotse 
ma Faati 
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Brief ontvang van een van ons lesers 
 

Ek wou sommer net middag sê en hoor of my 
oupagrootjie se huis nog staan, ek lees van my 

voorgeslagte in die Murraysburger van 2012, ouma 
Teddy, en haar pa, dokter Roux, hy was nogal iemand, 

hy was Skotland se tenniskampioen, dokter van 
Murraysburg, het die 1ste kar van Marraysburg 

gekoop, saam met 2 ander wat dit ook gedoen het, en 
is in die 1918 griep oorlede, saam met sy vrou in 

bestek van een week. 
My ouma was 7 jaar oud, en die mense van die dorp 

was so bang vir siek word, hulle het vir my ouma kos in 
die huis ingegooi.  Die geliefde dokter se naald staan 
in die begrafplaas, die dorp het die naald geskenk, 

alle drome deur 1 griep kiemietjie verander. 
Wat is die mens? 

Mag dit goedgaan  
Groete 
ds Charl Coetzee, Walmer, PE. 
(0828512217). 

Die inskripsie op die gedenknaald lees:                
“ Opgericht door de dankbare patienten van onze 

onvergetelijke dokter” 

 

Die huis waarvan Charl hier praat, is tans die huis 
van Paul en Jeanette Avenant.  Dit is met vreugde 
dat ons kan getuig dat die huis nie net nog staan nie, 
maar in ‘n uitstekende toestand is en baie goed deur 
die Avenants bewaar en onderhou word. 

In Malherbe, Conradie en Pienaar se boek  
“Murraysburg 150 jaar”, word vertel van die eerste 
drie motors  wat Murraysburg se strate kom stoftrap 
het.  Hier volg ‘n uittreksel uit hul boek: 

‘Die	eerste	Murraysburgers	wat	motorvoertuie	besit	het,	
was,	sover	bekend,	mnr	Bennie	van	der	Merwe,	boer	
van	die	plaas	Middelkop,	mnr	Christiaan	van		As,	‘n	
plaaslike	sakeman,	en	dr	Andrew	Roux,	die	plaaslike	
geneesheer.		Hulle	het	elkeen	in	Mei	1913	‘n	
splinternuwe	Hupmobile	by	‘n	motorhandelaar	van	die	
buurdorp	Aberdeen	gekoop.	Op	Middelkop	het	die	
Hupmobile	nog	dekades	lank	vir	die	van	der	Merwes	
diens	gedoen	voordat	dit	aan	‘n	versamelaar	van	
veteraanmotors	verkoop	is.’	

Weet	enige	van	ons	lesers	wat	van	die	ander	twee	
geword	het?		Laat	weet	asseblief.	

ŉ Raaisel uit Murraysburg 
se verlede 

‘n Staal skroewedraaier met die woorde “SJ 
Bosman, Motor Garage. Murraysburg” 

Wie was SJ Bosman?  Het enige van ons lesers enige 
idee?  Geen een van Murraysburg se senior burgers weet 

iets van hom af nie.  Selfs oom Dammetjie het nie 
geweet nie en dit maak dit ‘n GROOT raaisel! 
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Advertensie 
 

Apple I-Pad Mini for sale 
Never been used.  Retail price R4900.00.  My 

price R3500.00 
Contact Fé on 079 126 2580 

 
Apple I-Pad Mini te koop. 

Nog nooit gebruik nie.  Kleinhandelprys 
R4900.00.  My prys R3500.00 
Kontak Fé by 079 126 2590 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hierdie is die eenvoudige plastiek knippies waarmee 
broodsakkies toegeknip word.  Hulle lewe is maar kort – 

word summier weggegooi as hulle 
hul werk klaar gedoen het.  Maar 
weet julle dat 20Kg van hierdie 
knippies 'n rolstoel vir die Hospice 
verdien.  Daarna gaan hulle deur 'n 
herwinnings proses en word 

gereïnkarneer tot iets anders plastiekerig wat ons 
daaglikse lewens so vergemaklik.  'n Dubbele goeie doel.  
 Tannie Elsie Smuts versamel die knippies en sy vra dat 
julle tog asseblief die knippies in 'n botteltjie of sakkie 
sal gooi in stede van in die vuilgoeddrom en dit dan aan 

haar besorg. 
Die dorpenaars en plaasboere weet waar sy bly – 

diegene wat vêr bly kan sommer in klompie in 'n gewone 
koevert sit en teen standaard posgeld vir haar pos na: 

Posbus 341, Murraysburg, 6995. 
Haar kontaknommer is 049 844 0227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die lekkerste bymekaarkomplek in Murraysburg.  By 
die nuwe Kweperlaan is daar baie gerieflike sitplek 

en kuierplek binne en ook buite onder die koel 
druiwe-prieel.  Ideaal vir funksies, kinderpartytjies 

of selfs meer formele byeenkomste.  
Indien julle lus is vir ‘n ontbyt of middagete, reël net 

vooraf met Jenny by 082 509 3120. 
 

- Murraysburg 150 jaar - 
Ons kom agter dat daar nog baie mense is 
wat nie bewus is van hierdie juweel van 'n 
boek oor Murraysburg nie.  Dit is 'n moet 

vir enige oud-Murraysburger asook vir enige 
student in die geskiedenis van ons land en 

veral die sentrale karoo.  Die boek is 
beskikbaar by die Kweperlaan of kan bestel 
word by Alida Pienaar by 082 599 0366 


