
 

MURRAYSBURGER 
 

 
 
 
 
 

   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

April 2011 
Price:  R1.00 

 

Die Geheim is uit! 
 

Gaan na: www.murraysburg.co.za 
 

Die Murraysburger is 'n gratis 
gemeenskapsnuusbrief wat net op die webwerf 

beskikbaar is. 
 

Kontak besonderhede op Bl. 2 
 

 

Maart 2015 
No 48 

 

Stilfees 2015 



-2-   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welgedaan Murraysburg se Boere – Weer Eens ! 
 
Vanaf 12 – 14 Februarie 2015 is die SA Merino Classic gehou in Heidelberg, Kaap.  Daar was 33 vertoners met 620 
skape.  Roelo van Heerden van Onderstuin, Murraysburg het 30 skape geneem, waarvan 25 in ‘n klas geplaas is.  Hy het 8 
kampioene, 7 reserwe-kampioene, 5 derde plekke, 2 vierde plekke en 3 vyfde plekke gekry. 
Die 10 beste skaaphanteerders is aangewys uit die meer as 150 hanteerders en 5 was afkomstig van Onderstetuin. 
 

 
Van: Christo Conradie, Kimberley. 

 

As oud en gebore Murraysburger was dit `n aangename verassing om weer al die nuus en geskiedenis te lees. 
Ek kom nog in Murraysburg, maar nie gereeld soos ek graag wil nie. My ma, Lettie Conradie bly nog steeds in 
huis Spitskop. So ook ander lede van die familie.  (Nie in Huis Spitskop). 

 

Ek is sedert 1986, in Kimberley en werksaam by die Hooggeregshof. Dit is hier waar ek nog gereeld ook met 
die geskiedenis van Murraysburge te make het. As mens dit so kan noem. Dit speel in elk geval `n rol in die 
regspleging van die land. 
 

Die saak: De Villliers  vs Murraysburg School Board 1910 CPD 91 at 535. 
Ek sal probeer verduidelik; As `n Prokureur sekere kostes van sy klient moet verhaal word dit op skale bepaal. 
Party en party skaal en prokureur en klient skaal. Die saak spreek onder andere hierdie skale aan. Dit gaan 
verder en gee riglyne ten opsigte van hofbevele wat `n invloed het op die skale. 

 

Ek weet nie of dit help nie maar wou nogtans weer die belangrikheid van Murraysburg uitlig.
 

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

Sondag 15 Februarie 2015 sal in die geskiedenisboeke opgeneem word as die dag wat die populier- en 
peerbome inniebos op Grootdriehoekfontein se blare gebewe het – nie van die wind nie, maar van die 
klanke van musiek en plesierigheid.  Dis nog vreemd waarom die organiseerders dit die “Stilfees” 
gedoop het want daar was alles behalwe stilte.  In gees van die naamsveranderingkultuur wat heers in 
ons land, moet julle die opvolgfees miskien herdoop na die “Lekkerfees”!  Sien agterblad. 



� � � � � �
�

Moet dit nie misloop nie! 

Ons het sopas verneem dat 'n vriend van Erica en 
Hein Grebe Sondag 15 Maart 'n orrelkonsert gaan 
lewer in die NG Kerk na 'n verkorte diens.  Kom ons 
pak die kerk lekker vol vir uitvoering wat sekerlik 
baie besonder sal wees.  Daar sal geen kaartjies 
verkoop nie, maar daar sal wel 'n deurkollekte vir 
hom wees. 

Die konsert sal werke insluit van Bach, Bonnet, 
Widor en verwerkings uit sy albums; 14 Stasies van 
die Kruis en 7 Dae van die Skepping.  
 
 
Winand Grundling het sy skoolopleiding aan die 
Hoërskool Brandwag in Uitenhage voltooi, en 
daarna sy BMus-graad van die Nelson Mandela- 
Metropolitaanse Universiteit in Port Elizabeth 
verwerf. Hy het sy orrelstudies onder Colin 
Campbell se leiding in 2002 begin, en het 
sedertdien op nasionale en internasionale vlak 
orreluitvoerings gelewer. In 2006 is Winand gekies 
as een van sewentien orreliste wêreldwyd om deel 
te neem aan die Kanadese Internasionale 
Orrelskool in Calgary, waar hy ook meesterklasse 
ontvang het.  Hy het sy ATCL Trinity Recital 
(lisensiaat)-eksamen asook sy Unisa 
Voordraerslisensiaat met onderskeiding geslaag. In 
2012 het hy sy BMus Hons-graad (cum laude) aan 

die Universiteit Stellenbosch voltooi. �
 �
In 2012 het Winand meesterklasse van prof. Yin 
Kim (Universiteit van Seoel) ontvang, asook van 
proff. Ton Koopman, Jean-Claude Zhender, Louis 
Bolliviard en Peter Planyavski aan die 
Internasionale Haarlem Orrelskool in Nederland, en 
prof. David Higgs (Eastman School of Music, 
Rochester, VSA) �
 �
Winand het reeds die volgende kompetisies en 
pryse op nasionale vlak ingepalm: Algehele 
wenner van die ABSA Nasionale 
Jeugmusiekkompetisie (2004), 
orrelkategoriewenner van die ATKV Muziq-
kompetisie (2007/2009), die Charles Bryars-
beurs (2007/2008), die SAMRO 
Merietetoekenning (2009), die Mabel Quick-
musiekbeurskompetisie (2009/2010), asook 
algehele wenner van beide Unisa se Oorsese 
Musiekbeurskompetisie (2009), ATKV Muziq-
kompetisie (2010) en die SAKOV Oorsese 
Musiekbeurskompetisie (2013) �
 �
Tydens die 2012 Klein-Karoo Nasionale 
Kunstefees (KKNK) het Winand twee Kanna-
toekennings ontvang vir sy produksie, 14 
Stasies van die Kruis – vir beste 
klassiekemusiek-produksie asook beste 
opkomende kunstenaar. �
 �
Winand is die orrelis van die NG Kerk 
Stellenbosch-Welgelegen en die begeleier van 
verskeie kore en Suid-Afrikaanse kunstenaars.  Sy 
debuutalbum, Toccata!, is in 2009 vrygestel. In 
2012 is sy tweede CD, 14 Stations of the Cross, op 
die KKNK bekendgestel. �
 �
Winand is tans ‘n voltydse kunstenaar en tans 
besig met sy nuutste produksie “The Seven Days 
of Creation”. �

DIE PLIG BIJ DER HAND 

 

Hoe sal ek maak om mij volk te dien? 
Deur mij buurman se reg en sij nood te sien 

Hoe sal ek sorg vir my nageslag? 
Deur my ouers te eer met gehoorsaam ontsag 

Waar sal ik vaderlandsliefde krij? 
Hy sal kom als mij huis-altaar heilig blij 

 

                     ~ CJ Langenhoven ~ 
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VLV bring hulde aan 
André P. Brink 

Maretta Theron, sameroeper van Kunste en Handvlyt, 
het tydens haar vergadering op 11 Februarie hulde aan 
die ontslape André P. Brink gebring.   

Brink se onverwagse heengaan tydens die vlug terug 
na Suid-Afrika nadat hy in België 'n eredoktorsgraad 
ontvang het, laat 'n groot leemte aangesien hy met die 
woord in Afrikaans baie gedoen het om verandering 
in Suid-Afrika te bewerkstellig.  In sy werk het hy 
hom onverskrokke vir wat reg is beywer al het dit die 
verbanning van van sy boeke meegebring. 
 

Met doodgewone Afrikaans,  sonder opgesmuktheid, 
het hy baie lesers betrek en sodoende nuwe status aan 
Afrikaans gegee.  Sy liefde vir die literatuur is deur sy 
moeder,  wat 'n onderwyseres was,  aangewakker en 
was hy dan ook wydbelese.  Brink het ook heelwat in 
Engels geskryf,  veral in die tyd toe van sy boeke 
verban is. 

 

Al is sy lewe kort voor sy tagtigste verjaarsdag 
kortgeknip,  is sy reuse bydrae tot die Afrikaanse 
letterkunde onsterflik. 
 

Hannelize van Heerden en Maretta Theron het die 
opvoering van "War Horse" in die Kaap meegemaak 
en kan nie oor dié skouspel uitgepraat raak nie.  In  
die verhaal wat in die eerste Wêreldoorlog afspeel en 
aangrypend is,  is die reuse mensgemaakte perd, wat 
deur drie persone beheer en aktiveer word,  
onteenseglik die middelpunt.    

Wanneer die perd Joey opgekommandeer word om in 
die oorlog diens te doen,  gaan sy eienaar ,  die seun 
Albert,  hom soek. Hy vind hom in 'n treurige toestand 
verstrengel in versperrings en drade.  Gelukkig 
reageer die verswakte dier op Albert se fluit en kan hy 
hom van 'n genadedood red.  Die seun dokter en 
versorg die perd totdat hy sterk genoeg is om terug 
plaas toe te kan gaan. 

 

Die perd is baie lewensgetrou in Suid-Afrika gebou.  
Nie net is sy liggaam beweeglik en elke spier se 
sametrekking sigbaar nie,  maar sy oë en gesig gee 
emosies weer.  Die dekor is minimalisties met die 
perd as middelpunt en vir die gehoor is dit 'n nuwe,  
maar baie besondere,  teaterervaring.  Die lede word 
aangemoedig om dit self te beleef. 

 

Adri Smit se demonstrasie om 'n yskasmagneet te 
maak,  het verskeie dames gemotiveer om haar dit na 
te doen.  Aan kreatiwiteit is daar geen gebrek onder 
die Murraysburgers nie! 
 

Ongemerk het elke teenwoordige nie net die middag 
geniet nie,  maar ook verryk en toegerus met nuwe 

vaardighede kon huis toe gaan.  Die plaaslike VLV-
tak bied veel meer as ontspanning en sosialisering. 

 

Boekklub verbreed horisonne 
Die boekklubbyeenkoms van Februarie aangebied deur 
Susanna van der Merwe was interessant en het die dames 
veral blootgestel  aan die lyding van vroue en kinders 
gedurende die oorloë van die afgelope twee eeue.  Haar 
slotopmerking dat ons nie weet hoe geseënd ons is nie, is 
veral toepaslik. 

 

Dit is insiggewend om aan die boekkeuses van die gasvrou 
van die maand bekendgestel te word,  want haar 
leesvoorkeure verklik soveel van die gasvrou.  Aldus 
Susanna stel die gasvrou haar bloot, maar anders gesien, 
verbreed sy die dertien ander lede se horisonne. 

 

Van der Merwe het die volgende boeke kortliks bespreek: 

 

Valsrivier deur Dominique Botha wat met die Eugene 
Marais prys bekroon is. 

 

The Widow’s Confession deur Sophia Tobin, wat 
geïnspireer is deur die bekende skildery van William 
Powell Frith getiteld Ramsgate Sands. 'n Uitdruk van dié 
skilderye met Viktoriaanse vakansiegangers op die strand 
het die lede na 'n ander tyd verplaas.  Die verhaal speel in 
1851 af by Broadstairs naby Kent en Ramsgate, suid-oos 
van London. 

 

The Grand Duchess of Nowhere deur Laurie Graham speel 
af tussen 1891 en 1954 en het 'n vinnige storielyn.  Van der 
Merwe het die histories-kulturele agtergrond baie 
interessant gevind, asook om meer te wete te kom van die 
verbintenis tussen die Engelse, Franse en Russiese 
koningshuise.  In ons tyd van inligtingsontploffing is dit 
ondenkbaar dat die tsarin van Rusland nie geweet het wat 
die armes tot opstande teen die adel gedryf het nie! 

Maretta Theron 
n 
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Before the Fall deur Juliet West het die omstandighede van 
vroue en kinders gedurende die Eerste Wêreldoorlog as 
tema.  Dit het Van der Merwe laat besef hoe bevoorreg ons 
vandag is.  Al leef ons in 'n tydperk met ander groot 
uitdagings is kos en medisyne darem nog bekombaar. 

 

The Rosi Project deur Graham Simsion handel oor 'n 
professor in genetika, wat aan Asperger’s sindroom ly en 'n 
vraelys opstel om die regte lewensmaat te kan vind.  
Wanneer Rosi op die toneel verskyn, moet die professor 
geweldige aanpassings doen. 

 

Die middag is afgesluit met heerlike verversings danksy 
Susanna van der Merwe se verjaarsdag vroeër in die week. 

 
 
 
 

Gevolge van hidrobreking 
ontstel tuinboulede 

 
Die eerste tuinbouvergadering onder leiding van die nuwe 
voorsitter, Linda van der Berg, het op 25 Februarie in die 
Van der Bergs se tuin plaasgevind. 
 
Die hoofitem op die interessante program was die kyk na 'n 
video, wat in die Nigerdelta in Nigerië geneem is en op die 
gevolge van hidrobrekeing fokus.  Nadat Shell daar reeds 
hidrobreking gedoen het, is die plaaslike inwoners baie 
slegter daaraan toe as voorheen.  Die eienaar van 'n 
visplaas het vertel hoe sy florende besigheid na 
hidrobreking in die omgewing weens waterbesoedeling 
totaal geruïneer is. 'n Boer getuig dat alhoewel daar 
ondergronds 'n goudmyn is, hy nie meer weens 
besoedeling op sy plaas kan boer nie en dus geen inkomste 
het nie.  Die baie vissermanne wat van hulle vangste in die 
Nigerrivier afhanklik is, leef in uiterste armoede aangesien 
die visse in die rivier gevrek het.  Die lede is baie geskok 
oor die erge besoedeling en vernietiging van die 
ekosisteem, wat hulle op die skerm gesien het. 
 

Aldus Shell is die skade nie hulle skuld nie, maar word 
veroorsaak deur grootskaalse diefstal uit hulle pype. Die 
tap uit hulle pype veroorsaak lekkasies, wat aldus Shell die 
besoedeling veroorsaak.  Boonop bedryf van die plaaslike 
inwoners uit deperaatheid onwettige primitiewe, maar 
effektiewe,  raffinaderye, waarvan die afvalstowwe direk in 
die rivier en giftige gasse in die lug beland. Dit gee 
aanleiding tot allerlei gesondheidsprobleme. 
 
Al ontvang die Nigeriese regering jaarliks groot bedrae 
geld van Shell, word dit nie ten bate van die inwoners 
aangewend nie en is hulle so desperaat dat hulle die 
wapens teen die regering opneem. 
 

Hierdie video het elkeen net weer laat besef dat beplande 
hidrobreking in die Karoo met alle mag teengestaan moet 
word. 
 

Aangesien die Karoo vanjaar 'n besonder warm somer 
beleef, het die dames baie belanggestel in die 
watermistoestel soortgelyk aan wat sommige restaurante 
gebruik om hulle klante koel te hou, wat nou ook vir 
huishoudelike gebruik te kry is.  Dit werk baie vinnig.  'n 
Hoëdrukpomp dwing water deur buise, wat dan 'n 
mikrofyn mis uitblaas. Wanneer dié druppeltjies verdamp, 
verkoel dit die lug onmiddellik met tot 12 °C.  Hierdie 
mikrotoestelle help ook om insekte weg te hou.  Die Orbit 
ArizonaMist Kool-Kit-stel, gereed vir installasie met 
kouewaterhooftoevoer (met 3m pyp) is teen R402 by 
Agrimark te koop.  Dit kan by die plaaslike koöperasie 
bestel word. 
 

Om een of ander rede ondervind die lede probleme om 
aarbeie suksesvol te verbou.  Klein swart slakkies val die 
plante aan en vernietig hulle. Willie Schmidt het op Pasella 
'n oplossing aan die hand gedoen, waarvan Van der Berg 
die lede vertel het.  Hy het 'n palet, wat vir die kweek van 
saailinge gebruik word, so aangepas dat een plat kant met 
onkruidplastiek uitgevoer word.  Aan dié kant moet daar 
egter spasies tussen die dwars planke wees.  Die palet word 
dan op een van sy smal kante staangemaak en met 'n goeie 
grondmengsel gevul.  In die gleuwe tussen die planke word 
openinge in die plastiek gesny en aarbeiplante daardeur 
geplant.  Bo is die palet oop en daar word sierslaai, wat 
welig groei, geplant,  Die slaai verskaf 'n mate van 
skaduwee vir die aarbeiplante, waarvan die ranke teen die 
palet groei en nie aan slakke blootgestel is nie.  Die palet 
moet genoeg water van bo kry sodat dit tot by die onderste 
aarbeiplante kan dreineer.  Dit is natuurlik makliker om die 
vrugte te pluk as wanneer hulle plat op die grond groei. 
 

As projek vir die jaar het die Tuinbouklub besluit om die 
voortuin van Huis Spitskop nuut uit te lê.  Rialene van der 
Merwe sal genader word om die uitleg te beplan en die 
lede sal dan met die nodige helpers, kompos, mis en plante 
kom en die plan uitvoer.  Dit moet nie baie onderhoud verg 
nie, aangesien die mannekrag van die ouetehuis beperk is. 
 

Die bestuur van die klub bestaan hoofsaaklik uit jong 
dames en hulle energie en entoesiasme is voorwaar  
aansteeklik. 

Susanna van der Merwe 
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 Fracking 

 

(Hierdie artikel is drie jaar gelede geskryf toe Shell die 
eerste keer op die toneel verskyn het en daarin is 

gedebateer dat die realiteit van ekonomie ”fracking” se 
enigste natuurlike vyand is.) 

The mere mention of the word is enough to raise the 
hackles of karoo farmers and lovers of the karoo alike.  
It is a monster looming on the horison and the greatest 
fear is perhaps the fear of the unknown.  But what is 
known, is that it means meddling with nature – yet 
again.  And when-ever, where-ever mankind meddled 
with nature, the results were inevitably disastrous.  
Sometimes not so evident in the beginning but there is 
always a price to pay in the long run.  The price in this 
case could be the contamination of precious water 
resources, the spoiling of a pristine landscape, the 
disturbance of an ancient peace that has prevailed for 
eons over our vast karoo lands. 

 

Students of JRR Tolkien and those who saw the 
trilogy of the Lord of the Ring can perhaps see Shell’s 
huge trucks and drilling machines as analogous to the 
dark forces described by Tolkien and so well 
portrayed by Peter Jackson’s films, Lord of the Rings.  
All those ruthless monsters and terrible war-machines 
hell-bent on destroying everything in their path to 
achieve their goals.  Goals set to them by the evil 
Morgoth, the principal agent of evil, and his 
lieutenant, the dark Lord Sauron living in the palace 
of Dol Guldur. 
 

Who and what sits behind the big oil companies like 
Shell (The war machines) and where does Big Money 
(Lord Sauron) come from?  Its origin lies in a monster 
called GREED (Morgoth), the root cause of all 
mankind’s problems.  The want for more and better 
and bigger, the lust for power — and the destruction 
these visit upon oneself and others.  The disregard of 
Nature in the quest to live a comfortable, easy and 
abundant life and thus fuelling this world’s insatiable 
hunger for energy, is in the final analysis the license 
for fracking to go ahead.  To use less, to want less and 
to live with the flow of Nature as a means to the end 
and not an end to the means, is what we should strive 
for. 
 

The sad fact is that unlike in Tolkien’s fantasy 
writings where the dark forces are eventually 
conquered, in the real world nothing stands in the way 
of Big Money.  Big Money but always wins in the end 
and bulldozes any opposition into oblivion.  Big 
Money stops at nothing in order to grow even bigger.  
It is like a cancer that eventually destroys its host and 
in the process itself.  Fracking is going to happen, 
whether we like it or not.  Big Money has already 

paved the way and greased the launching rails and 
palms.  The only salvation lies in a forlorn hope that 
the gas extraction would not be economically viable 
and only then will Big Money turn its back and go for 
the next target.  Or maybe, just maybe, this time 
around Tolkien’s fantasies may come true and Bilbo 
and Frodo Baggins from Hobbiton may succeed in 
stopping Morgoth’s relentless march of destruction. 

  
Die WWF het onlangs ‘n verslag publiseer waarin die 
ekonomiese vatbaarheid van hidrobreking in die karoo 
aandag geniet.  Selfs die vurige Ivo Vegter, 
rubriekskrywer en skrywer van die omstrede boek 
Extreme Environment, wat gewoonlik redelik bitsig is 
oor die “Groenes” se teenkanting teen hidrobreking, 
gee erkenning aan die skrywer se nugtere denke en 
het die volgende te sê:  
 

“Last week, the WWF released a technical report on 
the economic feasibility of shale gas production in 
South Africa. One should distrust environmental 
activists as much as one would distrust corporate 
spin, and this is doubly true when they prognosticate 
on matters other than the environment. However, this 
report proved to be surprising.” 
 
 Hy gaan aan om te sê: “However, Fakir has done a 
thorough job of raising the economic issues, given the 
limited inside information at his disposal and the 
inherent difficulty of forecasting. Moreover (to juggle 
three negatives), the report does not conclude that 
shale gas drilling ought not to be pursued in South 
Africa because there is no economic future in it. It 
takes no position for or against drilling, which shows 
admirable restraint. I agree entirely. If South Africa’s 
shale turns out to be non-viable, it will not matter 
whether the government has decided to permit 
production, because there will be no drilling. If it is 
viable, the economic fears of those of us outside of the 
industry will not be relevant. Either way, exploration 
is the only rational way forward. 

Scene from The Lord of the Rings 
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Uiteindelik sal ekonomiese oorwegings die finale 
fluitjie blaas en sal dit hopelik tot ons kosbare karoo 
se redding kom.  Waarskynlik sal ons kortsigtige 
regering se hebsug ook in die karoo se guns tel, 
aangesien hulle oordrewe aandrang op winsdeling die 
oorsese maatskappye soos Shell die hasepad sal laat 
kies!  
 

Padwerke in Murraysburg 

 

Enkele dae  gelede is die inwoners en motoriste 
(on)aangenaam verras toe hulle vind die kruising van 
Voortrekker-  en Pastoriestrate is gesluit en groot geel 
masjienerie is besig om die teeroppervlak te lig en ‘n 
al dieper wordende gat te grawe.  Dit is nie alleenlik 
‘n ongerief vir deurgaande verkeer nie, maar meer so 
vir die feit dat die dorp se gewildste U-draai terrein 
ook nou nie meer funksioneel is nie. 

Daar is darem ‘n baie goeie rede vir al die ongerief.  
Reuse vragmotors maak al meer gebruik van die R63 
deurpad tussen die N1 en Graaff Reinet en 
padoppervlakte om die draai by Kay’s kafee was 
vinnig besig om te verkrummel.  Êrens daar bo het die 
owerhede ‘n onverwagse en wyse besluit geneem om 
die kwesbare draai in die pad te laat opgrawe en met 
plaveisel te vervang.  (Ten tye van skrywe kon nog 
nie bepaal word wie vir al die werke betaal nie!).  Die 

gewerskaf verskaf darem welkome werk aan die 
plaaslike werkloses en dié meevaller sal hopelik die 
plaaslike ekonomie ook ‘n hupstoot gee. 
 

Bo en behalwe vir die manne wat in die versengende 
hitte plaveiblokke pak, is daar verskeie 
randaktiwiteite wat verrig moet word.  Soos 
byvoorbeeld die vrouens met die rooi vlae wat moet 
sorg dat voertuie nie die straat gebruik nie.  
Ongelukkig is hierdie ook net ‘n agt-tot-vyf werk en 
na vyf word dit oorgelaat aan die waaksaamheid en 
leesvermoë van motoriste om te sien dat die pad 
gesluit is en dat die “detour” gebruik moet word.  So 
het dit dan een aand teen skemer gebeur dat die wind 
die waarskuwingstekens omgewaai het en een van die 
reuse vragmotors eers agtergekom het die pad bestaan 
nie meer nie nadat hy met sy ewe reuse sleepwa en al 
voor die stapels blokke tot stilstand gedwing was.  
Van omdraai was daar geen sprake nie en moes die 
bestuurder maar ewe netjies die terugtog in tru-rat 
aanpak. 
 

 
 

Grondverdeling in 
Murraysburg 

 

Die padwerke lei darem ook tot ‘n ander meevaller 
naamlik Murraysburg se bydrae tot die Nasionale 
grondverdeling- en verspreidingsbeleid.  Die vele 
dongas en slaggate in ons strate het tot dusver ten 
spyte van vele klagtes maar min aandag gekry as 
gevolg van gebrek aan voertuie, brandstof, geld, of 
grond.  Nou kom alles netjies bymekaar en die grond 
wat uit die padwerke beskikbaar gekom het, het nou 
geleentheid geskep vir die herstel van die dongas. 
Hope grond is nou te sien op die strate wat die ergste 
geraak is en waar die inwoners die ergste gekla het. 

 

Dit is weldeurdagte plan en die munisipaliteit verdien 
erkenning hiervoor. 
 



� � � � � �
�

�

Juwele in Murraysburg 
Daar kom tye dat mens onverwags op vergete juwele 
afkom.  Vergete soms omdat dit nie die erkenning gekry 
het wat dit verdien nie, of sommer net begrawe geraak 
het onder die stof van die tyd.  CJ Langenhoven se 
tweede druk in 1919 van “Ons Weg deur die Wêreld” is 
een van hulle, en gelukkig het hy weer oppervlakte toe 
gekom terwyl Izak van der Merwe onlangs sy boekrakke 
reggepak het.  Die boek het aan sy pa Johnny behoort en 
volgens die 
inskrywings op die 
binneblad het dit 
oorspronklik behoort 
aan mnr JJ 
Oosthuizen wat 
destyds ook hier 
skoolhoof was.  Mnr 
Oosthuizen was 
omstreeks 1919 vir 
twee jaar ook 
skoolhoof op Douglas 
en ons kan maar net 
raai dat hy die boek 
aan oom Johnny 
gegee het toe hy hier 
aangestel was. 

Onthou nog sommige van CJL se wyshede? 

 
 

DIE TUG VAN ONS KROOS 
Moenie jou kinders onskuldige plesier belet nie.  Hulle 
sal dit steel en dan is jij nie daarbij om te sien dat hulle 

nie die skuldige bij-steel nie 
DIE AFSLIJT VAN ONS VERNIS 

Aan ‘n nieuwe wa kan jij sien of dit ‘n goeie skilder was, 
aan ‘n oue of dit ‘n goeie wa-maker was 
DIE KEUSE VAN ONS DIENAARS 

‘n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie.  Dié 
wat hij nie wegjaag nie, lóop weg 

DIE LAS VAN ONS DIENS 
Betaal jou kneg voouit, en hij sal net so min plesier hê 

van sy loon als jij van sij werk 
DIE OPRIGTING VAN ONS GEVALLENE 

Help ‘n man uit die modder uit en kijk eers of hy self 
sukkel om hom skoon te kry voordat jij hom in jou huis 

in neem 
DIE KEUSE VAN ONS ROEPING 

‘n Man wat ‘n verkeerde roeping kies is nes ‘n boer wat 
sij kliprante omploeg en sij geil grond laat leeg lê 

 
DIE SOTHEID VAN ONS ONDEUGD 

Hoe min mense sou te veel drink als die hoofpyn in die 
prop was in plaas van in die boom van die bottel! 

 
 

En hier is nog een ….. 

 

Maar ongelukkig net ‘n halwe juweel want die 
eerste gedeelte het êrens langs die pad verlore 
geraak – moontlik die slagoffer van ‘n haastige nota 
op die agterkant van die bladsy gemaak en toe 
afgeskeur.  As die skepper van hierdie pragtige 
woorde dit sien, sal jy nie asseblief vir ons die 
verlore woorde herskep en aanstuur nie? 
  

 
Ek is so bevoorreg 

 

Ek wens ek kon ook 
so mooi sê 

wat diep  in my hart lê 
Jou laat verstaan 
die lag en die huil 

is soos die goed en die kwaad, 
gedurig besig om teen mekaar te praat 

 

Ek raas en baklei, 
ek lag en maak grappe 

Want wat weet jy van die seer en die happe 
Nee, ek vertel liewer grappe 

want dis veilig, 
en wat almal verwag 

van ‘n nar wat alewig lag 

 
 

En vanaand bid jy seer 
tot jou Vader en Heer 
Maak my hartjie skoon 

van die grappe en die hoon 
sodat U 

en U alleen in hierdie hart kan woon 

 

                    ~ onbekend ~ 
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Dorp van Musiek 
Hier volg maar enkele geleenthede wat die “Murraysburger” beleef het tydens sy kort bestaan.  Voor dit het 
daar ook baie dinge gebeur waaroor berig kan word en daarvoor kan ons nie help nie.  En sedertdien het daar 
miskien ook ‘n paar dinge gebeur waarvan ons per ongeluk vergeet het en daarvoor vra ons verskoning. So, ter 
illustrasie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

En dan was daar die aand 
wat Stef Kruger homself 

oorgegee het aan 
Toorfontein se gasvryheid.  

Diegene wat hierdie 
geleentheid bygewoon het, 

praat nog steeds van 
daardie heuglike aand om 
die kampvuur onder die 
doringbome en waar dit 
gevoel het asof Stef vir 
elkeen persoonlik sing 

So ongemerk en stil-stil maak 
Murraysburg naam as ‘n musiekdorp.  

Dit gebeur miskien nie so gereeld soos 
in die stede nie maar as dit die slag 

gebeur, gebeur dit met lof. So kan ons 
maar net terugdink aan geleenthede 

soos die Maanligkonsert in Groot 
Driehoekfontein se buitelug 

amfiteater waar ons plaaslike 
kunstenaars hulle talente met groot 
sukses en tot groot plesier van almal 
teenwoordig uitgeleef en gespeel het. 

 

Francois en Elizabeth Fourie is ‘n 
bekende sangpaar wat al menige 
gehoor op hulle voete gehad het 
en ook ‘n paar CD’s geskep het.  
Hulle was hier ten tye van die 
2013 kerssangdiens en het die 
Murraysburgers in vervoering 

gehad met hulle sang. 



� � � � � � �
�

�

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Almal wat dit kon bywoon, 
was meegevoer deur Zanta 

Hofmeyr se optrede op 
Sondag 14 September 2014 in 

die NG.-kerk.  Sy was 
uitmuntend deur Olive 
Sandilands, 'n pianiste 

woonagtig in Mosselbaai en ‘n 
kunstenaar in eie reg, begelei.  

Een van die mees 
onvergeetlike dae in die 

musieklewe van Murraysburg. 

 
Morné Serfontein, orrelis van 
Beaufort-Wes, is 'n meester 

van sy vak en hy  het  
Murraysburg se besondere 

orrel tot sy reg laat kom.  Sy 
keuse van musiek om die 

verskillende momente van die 
kerkjaar uit te beeld, het sy 
gehoor geboei omdat selfs 

diegene, wat moontlik nie so 
'n erg aan orrelmusiek het 
nie, 'n groot deel van die 
musiek kon herken en was 

meegevoer is deur sy 
meesterlike spel. 

 Anemi Leach van Pretoria se uitvoering 
op Sondag die 12de Jan was ‘n totale 
verrassing vir die gemeente en sy het 
nie alleen die begeleiding gedoen nie 
maar het ook vir ‘n halfuur voor die 

diens van die tydlose klassieke stukke 
soos die slawekoor uit Nabucco en 

Händel se Largo gespeel. En toe verras 
sy die gemeente deur weer die 

volgende Sondag te kom speel. Hoe 
bevoorreg was ons nie om haar 

uitsonderlike talent te kon geniet nie. 
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Josua na die reën het op 16 Maart 2014 met sy 
ondersteunende groepie van drie vir 'n 

onvergeetlike optrede op Grootdriehoeksfontein 
gesorg.   Die 

Reynoldse, nou al bekend vir hulle kreatiwiteit 
en organisatoriese vermoëns, het geen steen 

onaangeraak gelaat om die sukses van die 
konsert te verseker nie. 

Josua na die reën se optrede, die stil Karoo-
aand, helder maanlig en besondere plek in die 

buitelug het vir 'n unieke skouspel gesorg. 
 

En laastens maar nie minste, moet ons nie 
vergeet van ons eie Werner Swart nie.  Hier 

mag hy wel Oom Oscar Smut se se leë 
swembad as ‘n podium gebruik in plaas van op 

die verhoë van die wêreld se groot opera-
huise op te tree.  Maar as sy lewe anders 

verloop het, en dit nie was vir ‘n ontydige en 
jammerlike ongeluk nie, was dit heel 

waarskynlik vir hom beskore.  In Werner se 
musiekwêreld het hy onder andere landswyd 

in sy eie kabaret “Kabapret” opgetree.  
Kabapret is ook opgevoer by die Klein Karoo 

Nasionale Kunstefees in Oudtshoorn, die 
Walvisfees in Hermanus, die Kalfiefees in 
Onrus, Louis Leipoldtfees in Clanwilliam, 

Mellbosstrand Kunstefees en by die Kasteel 
in Kaapstad.  Hy tree ook op in “3D” kabaret 
saam met Ilse Roos, Heidi Edeling en Charl-

Johan Lingenvelder.  Hy was solis van die 
Vrolike Vinkies kinderkoor van Stellenbosch 
en het al saam met Mimi Coertse en Nataniël 
opgetree.  Hy was streeksbeoordelaar by die 

Overbergse Kunswedstryd en 
hoofbeoordelaar by die Overbergse 

Koorfees.   Hy was dirigent van die Suid-
Afrikaanse Weermag se SAW Kerkkoor en 

Konsertgroep en was hy ook op die 
keurkomitee en betrokke met die opleiding 
van dirigente.  Tussen 1985 en 1989 was hy 

oa dirigent, massakoordirigent, solis en 
hooforganiseerder by die Stellenbosch 

Sangfees en hy was stigter van 
Boschenzangers en Viva Vocé.  
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1. En dan was daar die Stilfees 
Heel eerste moet daar erkenning gegee word aan die koningin 
van die fees, Karin Reynolds en haar prins Percy van Groot 
Driehoekfontein.  Baie dankie Karin en Percy en vir al julle 
helpers wat vir Murraysburg hierdie ongelooflike ervaring 
gebring het.  Daar was verseker baie hande agter die skerms 
aan die werk en dit sou onmoontlik wees om almal hier by 
name te noem.  Daar word gefluister dat Karen se besering 
aan haar voet die gevolg is van al die agterent-skoppe wat sy 
moes uitdeel!   
 

Al die geslagte van die Reynoldse van Groot Driehoekfontein 
verdien egter spesiale vermelding in ons koerant vir alles wat 
hulle al oor die jare gedoen het vir Murraysburg se kulturele 
opvoeding en plesier.  Daar was die Maanligkonsert, Storietyd 
op die plaas, die Joshua na die Reën konsert, Sarie se 
skilderwerkswinkels en vele meer.  Maar hierdie keer het 
hulle hulself oortref met die Stilfees waar opgetree het 
opkomende kunstenaars Lugverfrisser, Polka en Ruby June.  
Die hoofkunstenaars Joshua na die Reën en Elvis Blue het 
met hulle optrede die agtermiddag so kort laat voel dat dit 

werklik voel asof iemand die tyd gesteel het!  En dit lyk asof hulle dit net soveel geniet het om in die 
idilliese omgewing en met ‘n meelewende gehoor op te tree.  Baie dankie aan al die kunstenaars en nog ‘n 
groot dankie aan die Reynoldse.  
 

Almal het dit geniet ……. 
Van die jongstes 

……. 
…... tot die seniors 

Karin Reynolds 




