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Karooruimte 
“Die planete dans 'n tango 
in die melkweg om die son 
die planete dans 'n tango 

elk - in sy wentelbaan” 

 
Stef Kruger sing so mooi van die dans van die planete.  Dit is die woorde wat deur ‘n mens se 
kop gemaal het hierdie laaste paar aande toe die planete Jupiter en Venus teen die einde van 
Junie tot so min as 1/30 van mekaar verbygegly het.  Die spektakel het alreeds op die aand van 
20 Junie begin toe die twee planete en die sekelmaan ons in ‘n hemelse rondomtalie laag in die 
noordweste vergas het. 
 

Sekerlik, hierdie spektakel moet die een-of-ander teken wees.  Wel ja, dit is beslis.  Dit is ‘n 
teken van die hemele om buite toe te gaan en sy wonders te aanskou.  Dit verg soms rare 
verskynsels soos hierdie om mense weer bewus te maak van die wonder van die Skepping en 
vir sommige om ‘n nuwe stokperdjie naamlik sterrekyk te ontwikkel.  Alan McRobert van Sky 
& Telescope stel dit pragtig deur te sê: “These planetary groupings in the sky have no effect on 
Earth or human affairs — except for one," he says. "They can lift our attention away from our 
own little world into the enormous things beyond.”  Ds Solly Osrovech het ook eens gesê: “Sê 
nou maar net die sterre en die maan het net vir een aand elke jaar uitgekom.  Dink net hoe sou 
die ganse mensdom daardie hele nag buite deurgebring het om hulle aan die wonderwerk te 
verwonder en te bewonder”.   
 
Die twee planete gaan nog vir ‘n hele paar aande so naby aan mekaar te sien wees.  Gaan gerus 
na buite en staan vir ‘n oomblik stil voor die grootsheid van die Skepping. 

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 ....................... 
 

Daar is maar min nuus in hierdie koue tye.  Daarom sal die Murraysburger hierdie keer 
maar die vorm van ‘n fotoverhaal inneem. Wie onthou nog die fotoverhale?  Dis was 
voor die koms van TV en van ons jongelinge sal nie weet van Mark Condor, Die Ruiter in 
Swart en vele ander helde en heldinne wat onverskrokke die skurke van die tyd 
aangevat het en altyd oorwin het.  Kon ons maar terugkeer na daardie tye!   Hierdie 
uitgawe is dan hoofsaaklik die fotoverhaal van generaal Winter in Murraysburg.   
 
 
 
 

20 Junie 30 Junie 
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Many celebrate the full life 
of Margaret Biggs 

 
On Saturday, June 6, many relatives and friends 
congregated on Vleiplaats, where the late Deneys 
Biggs and his wife Margaret worked and lived for 
almost half a century, to celebrate the exceptional life 
of a remarkable woman. 

 

The lone piper, David Biggs, paid his last tribute to a 
beloved grandma and Steve Grewar conducted the 
memorial service.  He aptly reminded his listeners 
that though Margaret Biggs will be dearly missed she 
has arrived at her ultimate home, which gives us 
reason to rejoice.  Our lives should be a preparation 
for our final home coming. 
 

An old friend of Margaret’s,  Hermien Botha,  
accompanied the singing of The Lord’s Prayer and 
Amazing Grace on the piano before Barry Vorster, a 
godson and nephew of Margaret Biggs, read the 
eulogy written by Peggy Moseley, her friend of 68 
years. 
 

Margaret MacKenzie spent her first school years at 
Potchefstroom and there after at the Rhenish School 
for Girls in Stellenbosch, where her father was a 
professor in mathematics.  She had an older brother 
and younger sister.  After the early death of her father 
the two girls and their mother relocated in Graaff-
Reinet.  She attended  Teacher’s Training College in 
Cape Town before marrying Deneys Biggs in 1950. 

 

Margaret supported her husband lovingly all her life 
and helped him with loyalty but also hard work in all 
his ventures.  They started their married life near 
Nieu-Bethesda, but moved in 1958 to Vleiplaats 
where, because of their involvement, they soon 
became highly respected and beloved members of the 
community.  Being English speaking in mostly 
Afrikaans surroundings did not stop Margaret and 
Deneys Biggs to support every worth while cause in 
the community.  Many Murraysburgers can tell stories 
of the Biggs’ generous help where ever there was 
material or emotional need.  New comers to the 
district and town were welcomed and Margaret Biggs 
never arrived empty handed.  Many were spoiled with 
gifts of flowers, homemade biscuits or dairy products. 
Margaret Biggs unobtrusively demonstrated loyalty 
and caring in practice.  Though she had great 
difficulty in walking she never came to Vleiplaats 
from Graaff-Reinet, where she lived the last few 
years, without paying her old neighbour from 
Voetpad, Annie Slabbert (97) a visit in Huis Spitskop. 

She was a most loving and supportive mother and 
grandmother and made right till her bad fall 
marmelade, jam, rusks and biscuits in big quantities 
for all the grandchildren.  Margaret was an 
exceptional hard worker, an excellent cook and 
welcoming host.  Her integrity combined with so 
many outstanding qualities made her a very special 
person, who positively touched the lives of many 
people. 
 

To have known Margaret Biggs has been a great 
privilege and she will be sadly missed, but her family 
and friends are grateful that she was spared further 
suffering.  May she rest in peace! 

 

Wat is raar omtrent 
hierdie gedig? 

My stories begin as letters. 
My pen is my wonderland. 
Word water in my hand. 
In my pen is wonder ink. 

Stories sing. Stories sink. 
My stories loop. My stories stop. 

My pen is my wonder mop. 
Drink letters. Drink my ink. 

My pen is blind. My stories blink. 
 

(Vir die antwoord, kyk op bladsy 6) 
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Annie Slabbert laat groot 
leemte 

Na 97 vol jare is Annie Slabbert, of tant’ Annie soos 
sy algemeen bekend is, by haar finale tuiste en 
alhoewel dit vir baie byna ondenkbaar is dat sy weg 
is, gun al haar baie vriende en familie haar die rus. 

 

Annie Slabbert, die jongste van die vier kinders van 
Sarel en Johanna Pretorius, is op 26 Maart 1918 
gebore en het in die Murraysburg-distrik 
grootgeword. Alhoewel sy tydens haar eerste huwelik 
heelwat saam met haar man rondgetrek het, was sy 
altyd in hart en siel 'n Murraysburger. 

 

Sy is met Willie Henn, wat in diens van die Poswese 
was, getroud en hulle het selfs 'n aantal jare in 
Namibië, die vroeëre Suid-Wes, gewoon.  Haar man 
het tot posmeester gevorder, maar is ongelukkig op 'n 
baie jong ouderdom deur 'n aanval van beroerte 'n 
invalide gelaat.  Tant‘ Annie  het hom en later ook 
haar moeder getrou versorg en weer op Murraysburg 
kom woon. 

 

Na hulle oorlye het sy by die munisipaliteit gewerk.  
Dit was vir haar belangrik dat goeie diens aan die 
dorpenaars gelewer word en sy was presies en 
puntenerig in haar werk.  Sy het van mense gehou, 
tennis en brug gespeel en haar groen DKW was 'n 
bekende gesig in Murraysburg. 

 

Na haar troue met Chris Slabbert het sy dit geniet om 
gaste op Voetpad te ontvang en het na haar bure 
uitgereik.  Nog onlangs het wyle Margaret Biggs 
getuig dat dit 'n voorreg was om Annie Slabbert as 
buurvrou te hê. 

 

Nadat sy vir 'n tweede keer weduwee gelaat is, het sy 
teruggetrek dorp toe en later 'n geliefde inwoner van 
Huis Spitskop geword.  Vir baie jare was sy 'n leier en 
spreekbuis van die inwoners en sensitief vir die lot 
van ander.  Niks was vir haar heerliker as om haar 

baie vriende in haar woonstel en selfs later haar kamer 
te kon ontvang nie!  Sy het graag gegee en min 
besoekers het haar selfs teen die einde met leë hande 
verlaat.  Die personeel van Huis Spitskop kan van 
haar vrygewigheid getuig! 

 

Tant Annie was besonder aanpasbaar en het die 
moeilike tye in haar lewe met humor en grasie 
hanteer.  Sy het oor die uitsonderlike vermoë om 
werklik vir ander om te gee beskik en kon haar in 
ander se situasie indink.  Sy was tot op die einde 
geïntresseerd in wat om haar en in die land gebeur en 
het die baie veranderinge op sosiale en politieke 
terrein met wysheid en insig aanvaar. 

 

Vir elkeen wat haar geken het, is sy 'n besondere 
rolmodel omdat sy met waardigheid die inperking en 
aftakeling van die ouderdom aanvaar het.  Nooit het 
sy maar net laat gaan nie, maar was gesteld daarop om 
te alle tye goedversorg te wees. 

 

Annie Slabbert se vriendelikheid en humorsin het 
ander in Huis Spitskop gehelp om hulle lot te aanvaar 
en haar heengaan laat 'n groot leemte. Mag sy vry van 
fisiese beperkinge in vrede rus! 

 
 
 
 
 
 

Ta’ Annie soos ons haar leer ken 
het – altyd reg om ‘n glasie te klink 

op die lewe 
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Groot Ford red sy 
Kleinboet  

As senior student aan die Universiteit van 
Stellenbosch het ek die geluk gehad om ‘n bietjie klas 
te gee aan die eerstejaarstudente.  Die inkomste 
daaruit het my in staat gestel om eers ‘n Vespa-
bromponie en later ‘n Ford Prefect-motortjie aan te 
skaf. Die Fordjie (‘n 1947-model) was toe al agt jaar 
op die pad. In daardie dae het ‘n motor se masjien na 
‘n paar jaar al soveel slytasie beleef dat hy “geboor” 
en die suierringe vervang moes word. Hierdie 
motortjies het ook bekend gestaan as ‘n “Baby Ford”, 
en is in Engeland gebou.  ’n Kenmerk was onder meer 
die houtvloere van die kajuit. Hulle was egter berug 
vir hul genadelose suspensie. Die rit was uitsonderlik 
hard, veral vanweë net een dwarsveer aan die vooras. 
Stabiliteit was ‘n ander groot probleem. Topspoed 
was ongeveer 30 myl per uur (rondom 50 km/h), en 
dit was lewensgevaarlik omdat die waentjie feitlik 
buite beheer op die pad rondgehardloop het. 
 

Ek onthou een aand toe ons van Stellenbosch na 
Kuilsrivier op pad was vir ‘n skoolfunksie.  Op die 
agterste sitplek het ‘n vrou gesit met ‘n kartonnetjie 
rou hoendereiers op die skoot. Waarskynlik was dit 
bestanddele bedoel vir pannekoek bak. Die 
Polkadraaipad was wel geteer, maar reeds ‘n bietjie 
uitgetrap en hobbelrig. Op Kuilsrivier aangekom, was 
etlike van die eiers in die karton gebreek!   Die 
Fordjie was nie vir sulke delikate take opgewasse nie. 

 

Een Septembervakansie is ek en Brakvlei se 
Conradie-tweeling van Stellenbosch af op pad 
Murraysburg toe. Die rit het die grootste gedeelte van 
die dag in beslag geneem sodat dit al donker was toe 
ons by Skietkuil op die grondpad na Murraysburg 
afdraai. Die sinkplaat was erg en die motortjie het 
gestamp en gebokspring. Die knikke veroorsaak dat 
die hoofligte hul koppe laat sak en dan is die sig 
beperk tot enkele treë voor die motor.   Dan eers weer 
stilhou en koppe oplig. 

 

Na ‘n paar kilometer hoor ons net ‘n gesis en daar 
staan die Fordjie. Die verkoeler het stukkend gestamp 
en al die water het uitgelek. Ons los die motor net 
daar langs die pad, sluit toe en begin in die donker 
aanstap na Loskop, die naaste plaas.   Roelf Theron en 
oom Bennie Conradie ontvang ons met die nodige 
medelye en laat weet die familie op Brakvlei van ons 
ongemak.  Fouche Conradie, die tweeling se broer. 
kom haal ons en die bagasie vir die laaste entjie huis 
toe. 

Die volgende oggend roep oom Flippie Conradie, die 
tweeling se pa, my vroegdag want ons moet die 
Prefect gaan insleep. Hy ry ‘n kragtige agtsilinder- 
Ford Custom en is gewapen met ‘n sterk riem.  Ons 
koppel die twee voertuie met die riem wat eintlik 
hopeloos te lank is vir die doel.  En toe begin die pret. 
 

Die groot Ford trek weg met ‘n vaart wat voel of my 
nek en kop nie saamkom nie.  Soos oom Flippie 
vetgee, slinger die Fordjie agterna soos ‘n afkop 
hoender.  Dit bokspring oor die sinkplaat en hardloop 
in ‘n stofwolk heen en weer oor die pad.  Sodra die 
riem effens verslap, ruk die sterk Ford sy kleinboet 
dat dit voel of die voorwiele in die lug loop. So rof 
raak die rit dat ek begin wens die buffer waaraan die 
riem vasgemaak is, moet tog net afbreek dat ons 
stilstand kan kry.   Swaai-swaai en ruk-ruk kom ons 
op Brakvlei se werf aan. 

 

Toe oom Flippie uitklim, lyk hy nog vars en fris, maar 
in die truspieëltjie gewaar ek ‘n vaal outjie agter my 
stuur... dalk stof... dalk skok! 

 

“En hoe het dit gegaan, jongman?” verneem oom 
Flippie met belangstelling. 

 

Wat kon ek anders sê as: “Nee, baie goed, dankie!”  
 

“Ek is bly, want dit is die eerste keer dat ek iemand so 
moes sleep”, was sy vriendelike antwoord.  
 

My mond was gesnoer, maar in my gemoed moes ek 
seker gesê het:  “Dit kon ek wragtag sien, Oompie!” 

 

Naskrif: Nadat broer Dawid Conradie die verkoeler 
uitgehaal en Karabus se garage die soldeerwerk 
afgehandel het, kon die Fordjie ‘n paar dae later op 
eie stoom (en water!) terug ry Stellenbsoch toe.  
Nog was dit nie die einde van sy manewales nie. 
Nadat ek hom verkoop het, het hy dit reggekry om sy 

agteras morsaf te draai in die hoofstraat van 
Cradock! 
 

~ Jan Vosloo ~ 

Die vermaarde Ford Prefect en sy 
eienaars, omstreeks 1955 
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NA 60 JAAR WEER 
SAAM 

Twee studentemaats met Murraysburg-verbintenisse 
het mekaar onlangs na sestig jaar weer opgesoek. 
Dit was ‘n heuglike reünie toe Ria Vosloo 
(Conradie van Brakvlei) en Doreen du Randt (Van 
der Merwe van Uitenhage) op Somerset-Oos ‘n dag 
saam deurgebring het.  

Die twee was van 1954 kamermaats in Huis-ten-
Bosch aan die Universiteit van Stellenbosch en het 
dieselfde onderwyskursus gevolg. Gedurende hul 
studentejare het albei hul proefonderwys aan die 
Hoërskool Murraysburg voltooi. Daarna het hulle 
onderskeidelik onderwysbetrekkings op 
Stellenbosch en Victoria-Wes beklee, maar totaal 
kontak verloor.  

Onlangs het die behoefte ontstaan om weer die 
vriendskapsbande te hernu, maar inligting was 
skraps en daar moes wyd gesoek word na leidrade. 
Uiteindelik is vasgestel dat Doreen se man, wat ook 
‘n boer was, verbintenisse gehad het met die Du 
Randts van sybokhaarfaam. Deur die 
sybokhaartelers is haar seun gelokaliseer en kon hy 
vertel dat sy ma afgetree het op Somerset-Oos. Om 
die herontmoeting te reël was toe nie moeilik nie en 
so het die verhale van sestig jaar vreugdevol 
uitgespin.  

Ria en haar man woon deesdae op Stilbaai. 

               ~ Jan Vosloo ~  

	  

Die Antwoord op die 
Raaisel-gedig 

Net vier uit elke honderd mense 
besef that this can be read in 

Afrikaans and English.  Gaan terug 
en probeer dit! 

 
(Hierdie skitterende advertensie is geskep deur 
Joe Public Ignite vir Bryanston Parallel Medium 

Skool in Johannesburg om die tweetalige aard van 
die skool te adverteer) 
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Murraysburg se veldslag teen genl Winter 
 

Die NG-kerk se Warmte vir Winter-projek vind deurlopend plaas. 
Verlede Sondag het diakens Theresa Troskie, Phil de Klerk en Jacques Theron 

geidentifiseerde kinders en ouer mense met 'n warm dingetjie verras. 
Vanjaar word daar hoofsaaklik op kinders gefokus. 

	  

Theresa, Jacques en Phil 
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VLV fokus op veiligheid 
 

Tydens Lina van den Berg se Openbare Sake- 
vergadering is klem op veiligheid in verskillende 
omstandighede gelê. 

 

Na aanleiding van onlangse waarskuwings in die 
media het Hein Grebe die lede oor sekuriteit in die 
kuberruim ingelig en verskeie dames het nie besef 
dat persoonlike inligting,  wat bv. op Facebook 
verskaf word,  nooit uit die kuberruim verdwyn nie. 
Aldus Grebe is kuberkrakers vir die gewone privaat 
persoon nie so 'n groot bedreiging soos vir 
maatskappye nie,  maar almal is blootgetsel aan 
"Fishing" of dan tegnologiese visvang.   E-posse 
van bv. banke wat jou vra om net weer vir 
kontroledoeleindes jou inligting te verskaf,  moet 
glad nie oopgemaak word nie soos ook e-posse wat 
jou inlig omtrent geld wat jy kwansuis gewen of 
geërf het.  Van dié soort e-posse lyk so 
geloofwaardig dat mense wel tot hulle skade 
reageer. 

 

Aangesien selfone deesdae al hoe meer vir 
internetdoeleindes gebruik word,  is persoonlike 
inligting ook al hoe meer op selfone beskikbaar.  
Wagwoorde is nie meer veilig nie.  'n Magdom 
nuwe toepassings maak dit vir ongemagtigde 
persone al hoe makliker om vertroulike inligting te 
bekom.  Boonop versuim mense dikwels om 
funksies soos Blue Tooth af te skakel wanneer dit 
nie direk gebruik word nie.  Deur eie tegnologie kan 
I-phone'e self inligting blokkeer en is dit betreklik 
veilig in vergelyking met androïede fone. 
 

Grebe waarsku die dames om uiters versigtig met 
hulle vertroulike inligting om te gaan en selfs in 
hulle testamente te bepaal wie hulle inligting op 
sosiale media moet verwyder.  Deur onnadenkend 
in die sosiale media te meld dat jy met vakansie 
gaan,  verskaf jy dié inligting ook aan voornemende 
inbrekers.  Daar moet in ag geneem word dat foto’s 
ongemerk heelwat inligting kan verskaf. 

   
Rykie de Klerk en Mia Theron  van Theron & De 
Klerk verduidelik dat geweld,  selfs dodelike 
geweld,  gebruik mag word ten einde eiendom te 
beskerm.  Ter voorkoming van dade wat 
brandstigting of kwaadwillige besering kan 
veroorsaak,  mag liggaamlike leed toegedien word.   
Vir die verdediging van eiendom om wettig te wees,  
moet die eiendom tans in gevaar van onwettige 
skade of vernietiging wees.  Enige vorm van die 

ongemagtigde neem van roerende goedere is 
onwettig soos ook die inbraak en betreding van jou 
perseel. 

 

Vir verdediging om regmatig te wees,  moet daar 
bewyse wees dat die verdediging noodsaaklik is om 
die gevaar af te weer.  Dit moet 'n redelike reaksie 
op die aanval en teen die aanvaller gerig wees.  
Wanneer 'n persoon by jou huis inbreek,  beëindig 
dit die inbreker se reg op lewe,  maar slegs in baie 
uitsonderlike gevalle is die doodmaak van 'n 
inbreker geregverdig.  Indien dit redelik moontlik 
is,  moet die verdediger eers die aanvaller waarsku 
en homself tot die mins gevaarlike,  maar 
doeltreffende,  reaksie beperk. 
 

Die middels wat gebruik word om die aanval af te 
weer,  moet redelik wees en opweeg teen die middel 
van die aanvaller.  So kan 'n groot, sterk man nie 
sommer iemand skiet wat ongewapen is nie.   
Wanneer 'n vrou of gestremde so aangeval word, sal 
die hof dit in aanmerking neem.  Daar mag ook nie 
sommer net 'n klomp skote in die rigting van 'n 
ongewapende of 'n vlugtende aanvaller geskiet 
word nie. 
 

Die twee prokureurs het die lede daarop attent 
gemaak dat voorsorg teen onwettige betreding altyd 
getref moet word.  Afgesien van deure en vensters 
wat gesluit en toe moet wees,  kan van alarmstelsels 
en toestelle soos trapgewere, mensstrikke of 
geëlektrifiseerde heinings as afskrikmiddels gebruik 
word,  indien daar duidelik sigbare waarskuwings 
aangebring is. 
 

Die vergadering het die lede beslis weer oor hulle 
sekuriteit in die kuberruim en hulle huise laat 
nadink. 
 

Mia Theron en Rykie de Klerk 
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~ Die winter van 114 jaar 
gelede ~ 

 
Oom Kommandantjie se 

Storie 
 
Die plaas, Doornhoek in die distrik van Somerset-Oos 
is padlangs 24 myl van die dorp.  Vier geslagte terug, 
in 1901 was dit reeds die eiendom van die Nel-
familie. 
 

Die Anglo-Boere Oorlog was in volle swang en feitlik 
alle weerbare manne was op kommando, so ook 
Philippus  Jacobus Nel van Doornhoek.  Sy vrou, 
Johanna en haar drie kinders, Jan, Antoon en Gertie 
van ongeveer 7 jaar, 5 jaar en 3 jaar oud, was alleen 
op die plaas en Johanna was nege maande swanger. 
 

Om te verhoed dat die Boeremagte vars perde in die 
hande kry, was al Doornhoek se perde deur die 
Engelse gekonfiskeer en weggevoer.  Die gevolg was 
dat toe Johanna moes dorptoe vir die bevalling sy 
verplig was om die twee voorosse voor die perdekar 
in te span, haar drie kinders op te laai en alleen die 
lang pad na Somerset-Oos aan te pak.  Boonop was 
die grondpad in daardie dae baie klipperig en soos by 
alle grondpaaie in daardie tyd was daar baie hekke.  
Die twee osse was nie gewoond aan die vreemde 
voertuig wat hulle moes trek nie en gevolglik baie 
senuweeagtig.  By die eerste hek waar die touleier die 
leitou moes los om die hek oop te maak, skrik die osse 
en sit wild op loop.  Nie ver van die plaas se 
grensdraad af nie, was daar diep loodregte dongas en 
die osse peil in hulle wilde vlug reg op die dongas af.  
Johanna probeer tevergeefs om die osse tot bedaring 
te bring en sien hoe die afgrond al nader kom.  Sy 
besef dat sy nie betyds die verbouereerde osse tot 
stilstand sal kan bring nie en terwyl sy ‘n skietgebed 
opstuur, gooi sy haar kinders die een na die ander van 
die kar af sodat hulle darem ‘n kans op oorlewing sou 
kon hê.  Sy besef dat sy self waarskynlik nie betyds 
van die kar sal afkom nie. 
 

Die afgrond gaap voor hulle en ….. toe gebeur die 
wonderwerk.  Asof hulle deur onsigbare hande 
gestuur is, swaai die osse skielik weg van die dongas.  
Die kar se wiele gly tot op die rand van die afgrond, 
maar word betyds weggetrek.  Klippe tuimel in die 
dongas af en Johanna hoor hoe hul ver onder weer 
kontak maak met die aarde.  Die osse bedaar skielik 
en Johanna kry hulle weer onder beheer.  Sy slaak ‘n 

sug van verligting en stuur ‘n dankgebed na bo.  
Daarna ry sy terug na die pad, tel haar verskrikte 
kinders op, kalmeer hulle en hervat weer die reis na 
die dorp. 
 

Die datum is 21 Julie 1901.  Somerset-Oos word 
beleër deur die Engelse.  Die dorpskommandant is 
volgens oorlewering ‘n rooikop Engelsman met die 
van Llewellyn.  Sy troepe bewaak al die ingange van 
die dorp en hulle het bevel ontvang dat geen sterfling 
na sesuur in die aand tot sesuur die volgende oggend 
die dorp mag binnekom of verlaat nie. 

 

Toe Johanna uiteindelik by die dorp aankom, is dit 
reeds sesuur.  Sy vra tevergeefs om onder 
omstandighede toegelaat te word om die dorp binne te 
gaan.  Die hekwag hou voet by stuk dat sy maar buite 
die dorp moes wag totdat die hekke die volgende 
oggend om sesuur weer oopmaak.  Die naglug is ysig 
koud en sy beduie na haar kinders, maar die Tommie 
wil niks toegee nie.  Dit is die bevele van die 
kommandant en hy moet dit uitvoer. 

 

Toe word Johanna kwaad en spreek die Tommie 
driftig in Engels aan: “Nou maar dan vang jy self die 
baba of jy gaan roep jou kommandant Llewellyn dat 
hy dit kan doen.”  Die Rooinek skrik en word bleek 
onder Johanna se drif.  Hy maak die hekke oop en laat 
Johanna die dorp binne sodat sy betyds by die dorp se 
bekende vroedvrou kon kom en daar te oornag. 
 

Daardie nag na twaalf is klein Philippus Jacobus Nel 
gebore.  Dit vertel dat hy ‘n groot baba van 16 pond 
was met rooi haartjies.  Van sy geboortedag af het hy 
in Somerset-oos bekend gestaan as “Kommandant” en 
later as “Oom Kommandantjie”.  Niemand op 
Somerset-Oos het hom ooit op sy regte naam genoem 
nie. 

 

Pa Philippus is darem toegelaat om sy vrou te besoek 
en die baba te besigtig.  Toe hy die baba sien, was sy 
kommentaar: “My vrou!, jy was darem seker kwaai 
met kommandant Llewellyn.  Ek het nog nooit so ‘n 
rooi kind gesien nie.” 
 

Indien u dit nog nie geraai het, die baba was oom 
Flippie Nel wat vir soveel jare op Murraysburg 
onderwys gegee het en so ‘n groot invloed gehad het 
op almal wat by hom op die skoolbanke gesit het.  
Oom Flippie is op Somerset-Oos gebore, maar hy was 
sy hele lewe lank in wese ‘n Murraysburger. 

 

Die geskiedenis is aan my vertel deur “Oom 
Kommandantjie” se eggenote, tannie Frances Nel. 
 

~ Met erkenning aan Charl Conradie uit sy boek        
“ Murraysburg tydens die Anglo-Boere Oorlog” ~ 
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