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Ysnaalde 
Dis wintertyd in Murraysburg en self die koue nagte en dae 
lewer hul verrassings op – gedagtig aan die rare gebeurtenisse 
en verskynsels waarvan ons in die Mei 2014 uitgawe van die 
Murraysburger vertel het.  Van ons lesers het seker al die 
vreemde ysnaalde gesien wat soms in ysbakkies vorm.  Dit 
gebeur wanneer water in ‘n beperkte ruimte begin vries.  Die 
vriesproses begin by die rante en die ys groei na binne totdat 
daar net ‘n klein opening in die middel oorbly.  Tegelyketyd 
groei die ys ook afwaarts en omdat water met 9% uitsit 
wanneer dit vries, stoot dit die ongevriesde water by die 
opening uit na bo en so vorm die ysnaalde.  In vrieskaste en 
beheerde eksperimente kom dit redelik algemeen voor maar in 
die natuur is dit volgens die kenners ‘n redelike rare 
verskynsel.  

 

 

Getrou aan Murraysburg se reputasie van 
rare verskynsels, het ek een oggend 
afgekom op hierdie perfek gevormde 
ysnaald wat spontaan gegroei het in ‘n 
metaal kershouer wat die nag buite geslaap 
het en vol water was van die vorige dag se 
reën.  

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 ....................... 
Sover was hierdie een van Murraysburg se kwaaiste winters en hy’s nog nie verby nie.  
Die sagte tonele van sneeubedekte strate en berge het vanjaar plek gemaak vir nagte 
van erge droë ryp – sommige van die plantegroei lyk asof 'n brand daardeur getrek het, 
maar nou ja, die mense se harte bly warm ten spyt en daar is toenemend goeie nuus van 
opwindende sosiale ondernemings deur gewillige inwoners om van Murraysburg 'n nog 
beter plek te maak.  Baie dankie ook aan André Lourens vir sy onbaatsugtige werk in 
die verband. 
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Mooi skoon.  Lekker woon. 

Hierdie keer was dit ánders: nie vir beloning nie, ook nie 
vir gaste nie en ook nie uit dwang nie.  Ja, soveel 
jeugdige energie het saamgewerk op Donderdag 17 
April, dat nóg sakke aangery is vir “Operasie 
Skoonmaak”.  Die operasie is gereël deur die bekwame 
driemanskap, Isaak Goeieman, Neville van Rooy en 
Albert Hempe, vir Murraysburg se jeug.  Hulle het werk 
gemaak van die leuse by die dorp se ingang: “Mooi  
skoon.  Lekker woon”. 

Die middag 3-uur is digby 'n honderd skoolkinders 
gemobiliseer, toegerus met munisipale vullissakke, nie 
om te brand en te plunder nie, maar om die woonbuurt 
op te ruim.  Die munisipale vragmotor is betyds gereël 
om alles te verwyder.  Alles het seepglad verloop.  
Plaaslike sportsterre het hul hande uit hul moue gesteek 
om glas, papier, blik, verweerde materiaal en elke 
krieseltjie vullis in swart sakke te sit met die oog op 
verwydering.   Niemand het gedros nie.   Inteendeel, 
soos die vullis verminder het, het die getal gewillige 
helpers toegeneem.  Volwasse omstanders het dié sakie 
verslae dopgehou. 

Hierdie is maar een van vele inisiatiewe onder leiding 
van die driemanskap.  Hulle visie om nuwe hoop onder 
die jeug te skep, word afgebreek in klein boustene.  
Ingeweef in hul interaksie met Murraysburg se 
jongmense is die opbou van selfrespek, waardigheid en 
trots.  Die eerste botsels van sukses het daartoe gelei dat 
hul ondersteuningsbasis begin groei het.  Indiwidue wat 
geruime tyd reeds droom oor 'n gesonder dorpskultuur, 
het met hulle hande begin vat.  Mentorskap het van die 
grond af gekom. Onderliggend aan al hierdie aksies is 
die oortuiging dat óns dit moet maak werk.  Ons kan nie 
op die gemaksbootjie vinnig Australië toe gaan nie. 

Die erns van hierdie jeugleiers word weerspieël in die 
eko-kantoortjie wat geleidelik vorm begin aanneem het.  
Ja, 'n klein kantoortjie wat eiehandig ingerig is en waar 
beplan, gedroom en gewerk word.  Daar is niks luuks 
nie.  Met die minimum word gewerk om die maksimum 
impak te hê. 

Diep bewus dat substansafhanklikheid en misdaad teer 
op die kenmerkende avontuurlus van jongmense, droom 
die ontluikende leiers oor konstruktiewe 
avontuurgeleenthede vir die jongmense: visvang, 
staptoere, fietsry, vormingskampe, kuns-ontwikkeling, 
en al die basiese aktiwiteite eie aan die jeug.  Hiervoor 
het mens nie 'n Cadillac nodig nie, maar sonder basiese 
infrastruktuur gaan mens ook nie ver vorder nie. 

Enigeen wat betrokke wil raak by hierdie opwindende 
fase in Murraysburg se mooi geskiedenis, kan Neville 
van Rooy kontak by tel nr 0837236514, of vir André 
Louwrens. 

          ~ André Louwrens ~ 

	  

Die Organiseerders 

Klein en Groot help 

Die regte gereedskap en 
gewillige hande 
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Tegnologie Vriend en nie Vyand 
nie 

Indien jy ouer as veertig is en die vinnige tegnologiese 
ontwikkeling jou wil verswelg, moes jy die 
Junievergadering van die VLV bygewoon het. ´n Beter 
ambassadeur vir die voordele van skootrekenaars, tablette 
en slimfone as Hein Grebe, die spreker by die 
vergadering,  kan ´n mens jou kwalik voorstel. 
 

Lina van den Berg,  wat vir die vergadering 
verantwoordelik was, het met die hulp van Wilna Pienaar 
met ´n baie interessante uitstalling,  genaamd van toeka 
tot nou, die regte atmosfeer geskep.  Van die ouer lede 
het sommige uitstalitems van toeka soos ou vriende 
begroet en selfs van die jongeres was verstom oor die 
gedaanteverwisseling wat die eenvoudige selfoon 
ondergaan het.  Die slimfoon is so vanselfsprekend deel 
van hulle lewens dat hulle vergeet het hoe groot, swaar 
en lomp die eerste selfone was om van die eerste 
rekenaars nie eens te praat nie.  Aldus Grebe is die 
tegnologie, wat ´n moderne wasmasjien sy werk laat 
doen, heelwat meer gevorderd as dié van die eerste 
ruimtetuig maan toe! 
 

Grebe wou deur sy gesprek met die dames hulle daarop 
wys hoe maklik die tegnonologie ons lewens maak. Ter 
inleiding noem hy die belangrikste lêerformate, .doc, .xd 
en .pdf,  wat op die rekenaar, tablet en slimfoon gebruik 
kan word,  asook die belangrikste "browsers",  Internet 
Explorer, Firefox en Google Chrome. Alhoewel daar 
verskeie soekenjins is, vind hy dat Google vir die meeste 
gebruikers robuust en gebruikersvriendelik is. Grebe 
verduidelik hoe Google ingespan kan word om deur die 
gebruik van sleutelwoorde spesifieke inligting te soek. 
Google Maps is ´n uitstekende hulpmiddel om die beste 
roetes te vind en skakel die gebruik van padkaarte, wat 
dikwels verouderd is, uit. Met Google Earth kan na 
satellietfoto’s van spesifieke areas gekyk word.  Dit is 
natuurlik ´n groot hulpmiddel wanneer eiendom gekoop 
moet word, aangesien dit nie meer nodig is om die 
wêreld plat te ry om die moontlike eiendomme te besigtig 
nie. Vir die boer vergemaklik dit o.a. die beplanning van 
sy kampe en sodoende die benutting van sy plaas. 
 

Youtube gee inligting in videovorm en kan stap vir stap 
gevolg word hoe bv. sekere herstelwerk aan ´n voertuig 
gedoen moet word. Inligting en instruksies oor enige 
denkbare proses kan so vergekry word.  Expert Village 
is van die baie beskikbare Youtube kanale die 
akkuraatste en grootste en met die YTD video 
downloader kan enige video afgelaai en bewaar word 
sodat dit nie nodig is om telkens na die oorspronklike 
terug te gaan nie. 
 

Die rekenaar help nie net met die bekom van inligting 
nie, maar d.m.v. webwerwe kan jou spesifieke produk,  
bv. gastehuis, aan baie meer mense bekendgestel word as 
wat met strooibiljette of ander konvensionele 
advertensiemetodes moontlik is. Webwerwe is deesdae 
baie meer bekostigbaar en Murraysburg is gelukkig om 
van die uitstekende dienste van Adri Smit gebruik te kan 
maak. 
Die groot voordeel van die tablet of slimfoon is dat dit 
klein en lig is en gevolglik altyd byderhand kan wees.  
Daar is deesdae ´n legio toepassings (Toepse of Apps) 
beskikbaar.  Met Jamie’s Recipies en Kokkedoor kan al 
hulle resepte bekom word terwyl MedScape en Instant 
Heart Rate Monitor op haas enige plek oombliklik 
belangrike mediese inligting kan verskaf.  Al is van die 
ouer persone nog nie oortuig van die veiligheid daarvan 
nie  is die internet bankdienste ´n groot hulpmiddel en 
kan baie tyd en frustrasie uitskakel. 
 

Algemene toepassings is Quick Voice, wat gesprekke 
opneem, My Script Memo,  wat jou help om notas met 
jou vinger te skryf, Camcard,  neem besigheidskaartjies 
af en stoor dit na kontakte,  Magic Plan gebruik jou 
kamera om ´n vloerplan te maak, Genius Scan / Scanner 
App, gebruik die kamera om dokumente te skandeer 
terwyl ID’s met South Africa ID gekontroleer kan word.  
Flashlight verander die slimfoon in ´n flits terwyl dit met 
Mag Glass of Microscope as vergrootglas gebruik kan 
word. 
 

Grebe se vertel van al die baie moontlikhede wat ons 
lewens kan vergemaklik,  het menige lid in die stilligheid 
laat besluit om haar slimfoon in die toekoms baie meer 
effektief te benut. 
 

Ter afsluiting geniet die dames die spesiale tegnologiese 
koek, wat Lina van den Berg gebak het ten einde die 
tema van haar vergadering finaal te belig 

      ~ MK ~ 

Lina vd Berg en Wilna Pienaar by  
sommige van die ou staatmakers 
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Tweede dubbele doop 
Op 15 Junie het ‘n tweede dubbele doop binne ´n 
paar maande die gemeenskap verbly toe klein Henry 
van der Merwe en Anru Schulze ten doop gebring is. 

 

 
 
 
Ds. André Louwrens, wat die plegtigheid met groot 
deernis waargeneem het, het na aanleiding van 
Filippense 1 beklemtoon dat ons soos Paulus, wat in 
die tronk was, maar nogtans sy lewe met blydskap 
geleef het, die lewe moet vier en ons nie deur 
negatiwiteit moet laat onderkry nie.  Alle 
teenwoordiges wens die twee dopelinge ´n positiewe 
lewe toe en vertrou dat die mooie en goeie te alle tye 
die skadukante sal oorheers. 

 

Anru is die seun van Mark en Ceri Schulze, en is 
hier in die kerk, waar sy moeder grootgeword het, 
gedoop.  Oupa Rikus en ouma Alna Theron is nie 
min trots op die seun van hulle oudste dogter nie.  
Mark se ouers, Richard en Annatjie Schulze, is 
woonagtig op Cradock, waar sy pa aan die 
onderwysdepartement verbonde is.  Mark se ouer 
broer en sy gesin het al die pad van Johannesburg 
gekom om die groot dag by te woon.  Ceri se twee 
susters, broer en hulle eggenotes sowel as haar twee 
Theron-ooms en hulle families was teenwoordig en 
kon selfs oumagrootjie Barbara Theron van 
Jeffreysbaai kom om in die vreugde te deel. 

 

Henry van der Merwe, dra die naam van sy trotse 
oupa Henry, nou van Tergniet, maar vroeër van 

Middelkop, Murraysburg.  Natuurlik was oupa 
Henry en oom Carel teenwoordig,  asook Chrisma se 
suster Carin en haar gesin, sowel as ouma Magda 
Fourie van Beaufort-Wes.  Henry is Chrisma en 
Dirk van der Merwe, woonagtig op Mordant, se 
eerste kind en het sy ouers alle rede om dankbaar en 
trots te wees. 

 

Na die plegtigheid in die kerk het die hele gemeente 
saam met die dopelinge se ouers en grootouers in die 
kerksaal tee en heerlike verversings geniet en kon 
gelukwensinge en goeie wense persoonlik oorgedra 
word. 

 

Mag hierdie twee dopelinge geseënd groot word en 
hulle lewens ´n vreugde in Christus weerspieël! 
      ~ MK ~ 
 

John Swanepoel tree af 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met die aftrede van John Swanepoel aan die einde 
van hierdie kwartaal, kom nog ´n era aan die 
Murraysburg Hoërskool tot ´n einde. ´n Nuwe 
geslag opvoeders begin nou oorneem. 

 

Swanepoel is in Fort Beaufort gebore en het in 
Beaufort-Wes en Port Elizabeth groot geword.  
Nadat hy aan die Pearston Hoërskool gematrikuleer 
het, studeer hy POD aan die Onderwyskollege te 
Graaf-Reinet en spesialiseer in Houtwerk.  Sy vierde 
jaar voltooi hy aan die Windhoek Onderwyskollege 
(vandag die Universiteit van Namibië) en in ´n  

Voor: Chrisma van der Merwe met Henry 
en Ceri Schulze met Anru 

Agter: Dirk van der Merwe en Mark 
Schulze 
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vyfde jaar by OKSA (Onderwyskollege van S.A.) 
spesialiseer hy in Jeugweerbaarheid. 
 

Hy begin in 1974 sy onderwysloopbaan by die 
Hoërskool Keimoes en sit dit voort by die Hoërskool 
John Vorster in Sterkstroom.  In 1978 word hy in 
Windhoek by die Hoërskool Jan Mohr aangestel en 
in 1991 word hy deel van die personeel van die 
Murraysburg Hoërskool. In 2007 tree hy af met 
vervroegde pensioen en werk vir amper twee jaar by 
´n diamantmyn in Namibië.  Die Karoo en 
Murraysburg het egter so ´n houvas op hom gehad 
dat hy in Januarie 2009 weer op Murraysburg by die 
Hoërskool se personeel kom aansluit. 

 

Sedert John Swanepoel in 1994 op Murraysburg 
begin Houtwerk gee het, het dit ´n gewilde vak 
geword en kon hy sy leerders so motiveer dat daar in 
al die jare slegs twee druipelinge  in matriek was.  
Sy goeie humorsin en gemaklike omgang met 
mense, afgesien van sy vakkennis, het van hom ´n 
gewilde en suksesvolle opvoeder gemaak. 
 

Die natuur, jag en musiek is van Swanepoel se groot 
liefdes.  Geen wonder dat hy hom in Namibië en die 
Karoo so tuis voel nie! 

 

Sy kollegas, leerders en alle Murraysburgers wens 
John Swanepoel ´n welverdiende en vervullende 
aftrede toe. 
                  ~ MK ~ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkswinkel oor Armoede 
 
Op die foto langsaan voer  Albert Hempe, een van 
Murraysburg se ontluikende leiers, die woord 

 tydens 'n werkswinkel oor die uitdagings van 
armoede.  Vyf Murraysburgers het op Vrydag 27 
Junie hierdie geleentheid bygewoon in die NG Kerk 
Port-Elizabeth Hoogland.  Dit is aangebied deur 
Alec Zacaroli, skrywer en voormalige prokureur van 
die VSA wat die afgelope 10 jaar betrokke is by die 
armste gemeenskappe in die Oos-Kaap.  Deur 
toewyding, foute en besondere insigte het hy ‘n 
model ontwikkel waar mense, deur min te gee, meer 
kan vermag om ‘n daadwerklike verskil te maak in 
die lewe van die armste van ons land. Die middag 
werkswinkel het gehandel oor die verstaan van die 
Skrif rondom armoede, ons persoonlike 
verantwoordelikheid as dissipels van die Here en ‘n 
model wat reeds ‘n verskil maak in honderde mense 
se lewens. Die model staan bekend as die “5 L 
model”, gebaseer op die teks in Matteus 25:40 “Vir 
sover julle dit aan een van die geringste van hierdie 
broers van My gedoen het, het julle dit aan My 
gedoen.” 

 

Baie gemeenskappe is bewus van die uitdagings wat 
werkloosheid, werkskuheid, armoede, Vigs en swak 
dienslewering meebring. Die verlammende effek 
van onkunde hoe om ‘n verskil te maak, rem baie 
pogings en inisiatiewe. Soms help dwase optrede 
iemand van die wal in die sloot. Hierdie 
werkswinkel het mens se oë oopgemaak vir 
slaggate. Die praktiese insigte van die mede-
aanbieder, ds. Wikus van der Walt, sendeling van 
die NG Kerk in Canzibe, was van onskatbare 
waarde. 

 

Tydens die seminaar het die Murraysburg-
afvaardiging intens onder die indruk gekom hoe 
belangrik die jeug is in die opbou van ons betrokke 
gemeenskap. Om hierdie rede fokus ons 
gebedsondersteuning op die ouerhuise, 
opvoedkundige instansies en Youthful as 
instrumente van positiewe verandering. 
              ~ André Louwrens ~ 

Eksaamin Flaaters  
 
Afrikaans Graad 8 
Maak 'n sin met "ter aarde bestel" 
-  Wie op ter aarde bestel so 'n groot koek?  
 

Wiskunde Graad 9 
Gee die formule om die oppervlakte van 'n 
sirkel te bepaal.  
-  Paai straal kordaat. 
 

Aardrykskunde Graad 10 
Hoe het berge ontstaan?  
-  Deur baie sterk winde. 
 

Afrikaans 
 Voltooi: Hoe kaler jonker... 
-  Hoe stouter indie donker. 

(John se leerlinge ?!!!) 
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Konserte, Feeste, Optredes deur die Publiek 

(Wat ek hier skryf, is my persoonlike herinneringe aan funksies waarby ek betrokke was. Natuurlik was daar 
baie meer. Ander persone wat ook staaltjies te vertel het, kan gerus van hulle laat hoor. Op dié wyse kan die 
dinge wat in die verlede gebeur het, bewaar bly. Wat van stories oor sportgebeure? Kan een van die oud-
leerlinge vertel van die jaarlikse Sondagskoolpieknieks? -  Alida Pienaar.) 
 
Deur die jare is die sosiale en kultuurlewe op 
Murraysburg verryk deur konserte en items by 
feesgeleenthede. Die doel van konserte was 
hoofsaaklik om geld in te samel vir die een of ander 
instansie, bv. die Opvoedingsfonds, ACVV, 
Hospitaal, Huis Spitskop ens. Daar was ook die 
herdenking van historiese gebeure, bv. 
Republiekfeeste, Groot Trek-herdenking, C.J. 
Langenhoven se 100ste verjaardag en die 
herdenking van die uitbreek van die Anglo-
Boereoorlog. 

 

Indien lede van die publiek deelneem aan ‘n konsert, 
was die organiseerders seker van ‘n vol saal. Mense 
het na hul familie kom kyk, of dalk kom kyk hoe 
iemand ‘n gek van homself maak. Feit bly egter 
staan, baie gate is toegestop deur fondse wat so 
ingesamel is. 

 

Deur die jare is Murraysburg ook deur verskeie 
rondreisende kunstenaars en toneelgeselskappe 
besoek. Dié stroompie het ongelukkig bykans 
opgedroog. 
 

Murraysburg was geseënd dat twee internasional 
bekende musikante bande met die dorp gehad het. 
Gradus Wendt was musiekonderwyser en orrelis van 
die N.G.Kerk. Jan Bosman di Ravelli, die pianis en 
toonsetter van verskeie Afrikaanse gedigte, het sy 
musiekloopbaan op Murraysburg begin. 
 

Plaaslik het die dorp die voorreg gehad om drie 
uitsonderlike sangers, nl. Lettie Conradie, Wilna van 
der Merwe en Duitser Bussiahn te hê. Die drie het 
nie omgegee om hul talente met die gemeenskap te 
deel nie. ‘n Konsert of funksie was ondenkbaar 
sonder ‘n item deur ten minste een van die drie. 
 

Nog iemand wat saam met bogenoemde drie sangers 
gewerk het, was Hermien Botha, orrelis van die 
N.G.Kerk en musiekonderwyseres by die skool. Sy 
was betrokke by talle skoolkonserte, kooruitvoerings 
en musikale items by funksies. Almal onthou beslis 
haar verrykende Kerssangdienste. 
 

Op toneelgebied kan verwys word na Esther van 
Ryswyk en Rentia Human. Beide is op Murraysburg 
gebore en Human het aan die Hoërskool 
Murraysburg gematrikuleer. Albei het diep spore 
getrap in die Suid-Afrikaanse toneelwêreld. 
(Volledige besonderhede oor al dié persone kan in 
“Murraysburg 150 Jaar” gelees word.) 
 

Die herdenking van die vyfjarige bestaan van die 
Republiek van Suid-Afrika is op 31 Mei 1966 op die 
rugbyveld gevier. ‘n Vragmotor is in ‘n boot omskep 
om die skepe waarmee die Europese nedersetters na 
Suid-Afrika gekom het, voor te stel. 

 

So was die Troubergwyk verantwoordelik vir die 
Britse Setlaars van 1820. Harold Glennie van die 
plaas, Witteklip, ‘n direkte afstammeling van ‘n 
Setlaar, het dié dag ‘n onderbaadjie gedra wat aan 
die eerste Glennie wat in Suid-Afrika geland het, 
behoort het. 

 

Met die tiende herdenking van die totstandkoming 
van die Republiek is die fees gereël deur die 
Murraysburg Ontwikkelingsvereniging onder leiding 
van mnr. S.D. Naude (sakeman). Al die skole het 
hardlopers gegee wat ‘n aflos vanaf Murraysburg na 
Skietkuil gehardloop het. Die bekende Viljoen-
tweeling het ook gehardloop. In die 80’erjare het 
hulle naam gemaak oor lang afstande by talle 
atletiekbyeenkomste. By Skietkuil is ‘n boodskap 
van die burgemeester, mnr. Van den Berg, 
oorhandig aan perderuiters wat vanaf Kaapstad na 
Pretoria onderweg was. Op die ou sportterrein langs 
die Koöperasie is tablo’s aangebied en op die 
Sondag is ‘n interkerklike erediens ook daar gehou. 

 

By ‘n sportdag het daar eenmaal ‘n groot 
opgewondenheid geheers. Die reëlingskomitee het 
berig dat ‘n voormalige onderwyseres by dié 
geleentheid sou optree. Haar naam is egter nie 
bekend gemaak nie, daar sy haar oud-leerlinge wou 
verras. 
 

Sy het opgedaag in oom Theron van der Merwe se 
ou Hupmobile. Nadat sy haar kierie neergesit het en 
haar bril reggeskuif het, het sy met haar toespraak 
begin. Met ‘n yl, bewende stemmetjie vertel sy van 
die “ou dae”. Sy haal staaltjies op van Theron van 
der Merwe, Jim Symington en Koos Pienaar. Nie 
een van die drie kon haar egter plaas nie. Oom Jim 
het later nader gestap en die dame van nader beskou. 
Toe sê hy: “My magtig, dit is dan Elma!”  Die dame 
het blitsvinnig ‘n gedaanteverwisseling ondergaan. 
Sy was selfs in staat om die afskop vir die eerste 
rugbyspan waar te neem! 
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Die “Blou Donkie”, die skool se eerste bus, was 
ook op die program. (Moontlik was dit sy 
afskeid). Die leerlinge het ‘n modeparade 
aangebied om die skool se geskiedenis te vertel. 
Dit kon dus bewys dat die skool veel ouer is as 
wat aangeneem word. Daar was dan ‘n oermens 
en dames uit die Griekse periode. Baie 
nuuswaardig in daardie tyd was die “Women’s 
Lib”-beweging. Van die modelle het bewys dat 
die leerlinge van Murraysburg Hoër terdeë bewus 
was van hul regte. 
 
 

Sommige items deur die jare, staan uit – 
dikwels omdat dit so snaaks was. 

 
Wilna en Ben van der Merwe het bekend geword 
vir hul vertolking van oom Kaspaas en Nefie. 
Daar was ook die “agterstevoor troue”. Wilna 
Erwee was die bruidegom en oom Mannetjie 
Pretorius (Waaifontein) was die bruid. 

 

As deel van ‘n skoolkonsert is ‘n sirkus deur die 
ouers en personeel aangebied. Ben van der Merwe 
was die sirkusbaas en het met ‘n sweep in die 
hand die deelnemers goed hanteer. Henry van der 
Merwe was een van die narre. 
 

Alle sirkusse moet diere hê. Van die personeel en 
ouers was “perde en ruiters”. En hét die perde nou 
getrippel en kop gespeel! Die olifante was ook 
daar – groot, logge, grys diere – net soos in ‘n 
regte sirkus. Hulle het gehoorsaam op die 
sweepklappery en bevele van Ben van der Merwe 
gereageer. So nou en dan het daar ‘n straaltjie 
vloeistof na die gehoor se kant toe gekom. Later 
het ons uitgevind dat dit Elma was wat ‘n 
spuitkannetjie met water onder die grys kombers 
versteek het. 

 

Nog ‘n treffer was die aanbieding van 
“Sneeuwitjie en die Sewe Bergies” as deel van ‘n 
skoolkonsert. Dit was die onderwysers se item. 
Die hoofrolle is gesing deur Voy Stopforth, Hetta 
van Zyl, Fanie Naude en Johanna Nel. Die Bergies 
was Aubrey Stopforth, Klaas van Zyl, Laurie van 
Zyl, Piet Wiese, Marie de Beer, Alida Leipoldt en 
Nog Een. 
 

Die Bergies het elke keer op ‘n ander plek by die 
saal ingekom. Die eerste keer het hulle agter by 
die groot deur ingekom. ‘n Bok, geleen by Jan 
Pienaar (Weltevrede), het hulle vergesel. Dit was 
tyd vir ontbyt en die Bergies het die bok sommer 
oor hulle pap gemelk nadat dit ingeskep is. 
 

Die laaste binnekoms was heel besonders. Agter 
die grys gordyne agter op die verhoog is ‘n leer 

geplaas. Die Bergies het opgeklim en deur ‘n 
opening in die plafon tot op die balke bokant die 
plafon geklim. Toe het hulle op die balke gestap 
(baie versigtig) tot by ‘n opening in die plafon reg 
bokant die eerste ry van die gehoor. ‘n Tou is 
gebruik en die Bergies het al singende teen die tou 
afgeklim. (Nogal hoog, gaan kyk maar self!). 
 

Die Rapportryers het “Joseph and the Amazing 
Technicolour Dreamcoat” opgevoer. Die 
praatrolle is deur lede van die Rapportryers 
vertolk, terwyl die pragtige musiek van Andrew 
Lloyd Webber deur die Hoërskoolkoor, onder 
leiding van Hermien Botha, gesing is. 

 

Wanneer volwassenes aan so iets deelneem, is 
daar altyd die probleem dat al die deelnemers 
dikwels nie elke keer kan kom oefen nie. ‘n 
Spelleier kies sy spelers soos ‘n sportspan. Daar is 
altyd ‘n paar reserwes. Die aand van die 
opvoering is dit dikwels die geval dat die 
volledige rolverdeling vir die eerste keer almal 
gelyktydig op die verhoog is. Dit kan ook gebeur 
dat iemand die aand met die kleedrepetisie sê dat 
hy/sy nie die volgende aand kan kom deelneem 
nie. 
 

Flippie Conradie het gesê hy het seker die 
moeilikste reël in die hele opvoering gehad om te 
sê. Toe die seuns van Jakob hulself aan die gehoor 
moes bekendstel, moes hy sê: “My naam is Gad.” 
 

Gert Roux, wat Josef was, se seuntjie was in die 
gehoor. Hy het hartverskeurend aan die huil 
gegaan toe hy sien hoe sleg die broers met Josef te 
werk gaan. Die ergste was toe Josef in die put 
gedruk word. 
 

Die “show stopper” het volgende gekom. Ben van 
der Merwe, wat die smous was aan wie Josef 
verkoop sou word, het agter by die saal ingekom 
met sy “kameel”. (Carel en Dirk van der Merwe). 
Die gehoor, veral die kinders, was baie 
opgewonde, veral toe die kameel sy bek so oop en 
toe maak. Die spelers op die verhoog moes maar 
wag totdat die gehoor tot rus gekom het voordat 
hulle met die aksie kon voortgaan. 

 

Snaakse voorvalle maak so ‘n plaaslike konsert 
interessant. Toe die skool die operette, “Die 
Rottevanger van Hamelin” opgevoer het, moes 
Marais Pienaar by ‘n tafel sit wanneer die gordyn 
oopgaan. Hy moes sy pyp opsteek om sy hande 
besig te hou. Hy lees toe sommer ook uit die 
vorige Sondag se “Rapport”! By die  
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opvoering van “Josef” was die veelkleurige kleed  
spoorloos weg net voor Jakob dit moes oorhandig. 
Na ‘n naarstige gesoek, is die kleed darem gevind. 
Maar toe Jakob dit om Josef se skouers wou hang, 
fladder ‘n goudgeel Checkers-sak grond toe! 
(Wonder nog altyd wie het die kleed weggesteek.) 

 

Die mees ambisieuse toneelstuk wat opgevoer is, 
is seker die Afrikaanse vertaling en verwerking 
van “Out Town” deur die Amerikaanse dramaturg 
Thornton Wilder. Slegs twee bedrywe is gedoen – 
die laaste speel in die kerkhof af en is baie 
morbied. 
 

Die stuk speel af in ‘n klein dorpie. Elke huis 
word deur ‘n tafel en twee stoele voorgestel. ‘n 
Leer het van die huis ‘n dubbelverdieping gemaak. 

Geen ander rekwisiete is gebruik nie. Die spelers 
moes alles voorstel en die gehoor se verbeelding 
moes die res doen. Ds. Siebert het die rol van die 
verhoogbestuurder vertolk en soms ook ander 
mindere rolle. Hy was waarlik die gom wat die 
vreemde elemente van dié stuk saamgesnoer het. 
Ander spelers was o.a. Magda van der Merwe, 
Esther Marais, Hans Meyer, Hugo Rademeyer, 
Sakkie Zietsman, Igno Siebert, Zelda Upton, Sally 
Wagener, Tor Lombard en andere. 
 

(Dit is slegs ‘n paar gedagtes oor wat alles 
plaasgevind het by sulke konserte en 

opvoerings. Miskien sal iemand anders nog 
staaltjies kan vertel  -  Alida) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


