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Murraysburg se Belowende Toekoms 
Om onverwags genooi te word na ‘n 
kinderpartytjie klink miskien nie 

nuuswaardig genoeg om die voorblad te 
haal nie, maar alles behalwe.  Die groen 

nuwe lewe van die boom op die foto 
langsaan was ‘n weerspieëling van die 

groen nuwe lewe wat Murraysburg tans 
ondervind in terme van al die jong pa’s 
en ma’s en hul krosies.  En daar’s nog 

oppad! 
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En wat sal ons kleinkinders oor 40 jaar sê van vandag 
se pryse??? 

 

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

September se uitgawe van die Murraysburger verskyn so ‘n bietjie vroeër as gewoonlik maar dit is 
omdat die hele redaksie met ‘n kort vakansie gaan en daar niemand in die kantoor oor is nie!  Nuus is 
maar skamel, maar dit laat gelukkig ruimte om die ongelooflike vertelling van Kalie van Heerden te 
publiseer (Bl 7 – 12).  Dankie ook weer eens aan almal se terugvoering en goeie wense.  En moenie 
vergeet van die Kultuuraand op 29 Aug by Kweperlaan nie. 
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Huis Spitskop-inwoners se 
verjaarsdae herdenk 

Op 6 Augustus het die Brakvleiwyk van die NG-
kerk Huis Spitskop se inwoners met heerlike 
verversings en tee bederf.  Dit is ´n mooi gebruik 
dat die wyke beurte maak om elke drie maande vir 
die inwoners, wat in daardie maande verjaar het, ´n 
verjaarsdagtee aan te bied. 

 

Die personeel doen groot moeite om teen 10:00 alle 
inwoners, wat enigsins daartoe in staat is om die 
funksie in die eetsaal by te woon, netjies aangetrek 
daar byeen te kry.  Elke wyk bied na goeddunke ´n 
kort programmetjie aan en die hoogtepunt van 
Brakvlei se program was Murraysburg se eie 
Pavarotti, Werner Swart, se sangitems.  Nie net sy 

mooi tenoorstem nie, maar ook sy vrolike 
persoonlikheid is deur die inwoners geniet.  Die 
inrigtingshoof, Ettienne Terblanche, het elkeen wat 
die afgelope drie maande verjaar het, hartlik 
gelukgewens.  Die Beheerraadslede maak ook 
beurte om klein geskenkies, wat hulle op hulle 
verjaarsdae ontvang, aan die inwoners te verskaf. 

Natuurlik word daar altyd na die eetgoed uitgesien 
en het die drie dames van Brakvleiwyk die 
inwoners flink bedien.  Van die siekeboegpersoneel 
het diegene wat hulp benodig, kom bystaan.  
Volgepakte bordjies is ook in die woonstelle en 
kamers van diegene, wat nie teenwoordig kon wees 
nie, afgelewer. 

 

Die inrigtingshoof het die Brakvleiwyk bedank vir 
hulle moeite om ´n bietjie afwisseling na die 
eenselwige bestaan van die meeste inwoners te 
bring. 

Reisverhaal van een van 
Murraysburg se Seuns 

Gedurende Junie het ons weer die wonderlike 
ervaring gehad om Swede te besoek; vir my die 4de 
keer, en vir Suzanne die 3e keer.  Hierdie besoeke 
het gespruit uit ‘n navorsingsooreenkoms tussen 
universiteite in Suid-Afrika en Swede, geborg deur 
navorsingsbefondsing van beide lande.  Ek het ‘n 
ooreenkoms met die hoof van die Fisika 
departement by die Linkoping Universiteit gehad.  
So dit was darem nie elke keer “vakansie” nie, daar 
moes verslag gedoen word van ons navorsing!  
Terloops, Linkoping is die 5de grootste stad in 
Swede, met (net) 150,000 inwoners. 
 
Maar hierdie keer het sake heel opwindend verloop: 
met ons aankoms daar op Maandagmiddag 2 Junie 
het ek tevergeefs gewag vir my tas om op die 
vervoerband te verskyn.  Totdat ‘n man ons kom 
inlig het dat daar nie meer tasse was nie.  Al troos 
vir my was dat daar ten minste 5 ander mense was 
wie se tasse ook nie vanaf Amsterdam in Linkoping 
aangekom het nie.  Nadat ons die nodige vorms  

Werner  Swart 

Van die inwoners tydens Huis Spitskop se 
verjaarsdagtee 
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ingevul het, is ons met die huurmotor in na “ons” woonstel 
in die stad.  Met die hoop dat die tas daardie aand nog 
afgelewer sou word. Maar teen die Woensdag het ek besef 
dat ek ‘n paar kledingstukke sal moet bekom, want van die 
tas was daar geen teken nie.  Gelukkig was dit amper die 
middel van die somer, so die winkels het met uitverkopings 
(“rea”) begin, en kon ek darem ‘n paar stukke onderklere, 
hemde, ‘n ander langbroek as my paar jeans en ‘n paar 
skoene bekom.  Want die volgende week was daar ‘n 
kongres waarby ek ‘n plakkaat sou aangebied het.  Nadat 
ek op die KLM webwerf gespook het (wat my bly inlig dat 
die vlugnommers wat ek ingetik het : “This flight is not 
known” – wonder hoe het ek dan in Swede gekom ??), het 
‘n dame van die lughawe my gehelp.  Om die tas te 
beskryf, was heel eenvoudig : “It is the only suitcase in 
Europe that is wrapped in plastic” – mense oorsee verkyk 
hulle aan ons Suid-Afrikaners, wie se tasse stewig in 
plastiek toegedraai is.  Maar ons weet van beter : los die tas 
sonder die plastiek, en jy sal waarskynlik heelwat minder 
bagasie uithaal aan die ander kant !  Deur die grote genade 
het die tas uiteindelik die Saterdagaand sy opwagting by 
ons woonstel gemaak. En was die vreugde groot toe ek my 
bottel Klipdrift onbeskadig daaruit kon haal, en ‘n stywe 
dop gooi !  Terloops, mens kan die beste Suid-Afrikaanse 
wyne in Swede koop, en menige ander drankies.  Maar 
geen brandewyn.  Eish, daai mense het  nog baie om te 
leer! 
 
Die res van ons verblyf het darem heel voorspoedig 
verloop.  Die kongres in Linkoping oor elektron 
mikroskopie was baie interessant, en ons het weer ‘n heel 
paar vriende daar gemaak.  Die 
Verslagdoeningswerkswinkel tussen ons en die Sweedse 
navorsers het vanjaar in die heel suide van Swede 
plaasgevind, in die beroemde kusdorp Karkskrona (dit sou 
skynbaar Koning Karl se “kroon” gewees het, nadat hy 
besluit het om die betrokke kusdorp die basis van die 
Sweedse vloot te maak).  Daar het ons soggens na die 
verslae geluister van die onderskeie groepe navorsers.  
Behalwe ekself en twee kollegas en 3 studente van die 
NMMU, was daar ook ‘n groep van bestaande uit 2 
professore en 3 studente van die Universiteit van die 
Vrystaat, en dan die groter groep van Linkoping 
Universiteit.  Na die middagetes het ons die plaaslike 
universiteit, belangrike besighede en besienswaardighede 
besoek.  So het ons onder andere die ou “Ropewalk” waar 
baie dik kabels van tou vir die skepe gemaak is, gaan 
besoek.  Elke aand is dan ook op ‘n geskiedkundige plek se 
restaurant afgesluit met heerlike Sweedse kos, veral vis.  
 
Maar na al die vrolikheid is ‘n mens maar bly om weer in 
jou eie land te wees – Suid-Afrika bly maar die mooiste 
land op aarde.  Met al die groen woude en land in Swede 
begin mens regtig na ‘n tyd verlang na die rustige 
uitgestrektheid en eiesoortige prag van die Karoo, die berg 
by Kaapstad, en die mense van ons land ! 
             ~ Japie Engelbrecht ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op die foto, geneem die SCANDEM 2014 
Kongres te Linkoping, Swede, staan (v.l.n.r.) 
Prof Peter van Arken (Max Planck Instituut, 
Stuttgart, Duitsland en Ere-professor te 

NMMU), Me Geneveve Deyzel (MSc student), 
Profs Japie Engelbrecht en Mike Lee almal van 

die NMMU 
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Ken jy ’n goeie storie? 
 

Navorsers besoek Murraysburg 
 
Twee navorsers besoek Murraysburg in Oktober om 
stories, liedere en rympies op te teken. Hulle is Corné 
van der Vyver en Jaco Kruger, en beide is werksaam 
by Noordwes-Universiteit se Potchefstroom-kampus. 
 

Corné is ’n boorling van Murraysburg. Sy is die 
jongste kind van Schalk en Roline van der Merwe. 
Schalk is die tweede oudste kind van Hentie en Nellie 
van der Merwe van die familieplaas Alexanderskraal. 
Schalk het geboer op Van Tonderskraal, en het later 
wiskunde en wetenskap gegee by Murraysburg 
Hoërskool. Die gesin het toe in die wit gewelhuis 
gebly op die hoek van Burger- en Kerkstraat. Schalk 
het later die onderwys verlaat en gaan boer op (Klein) 
Sarelsrivier. Corné het skoolgegaan in Murraysburg 
tot standerd 6, en het in 1986 aan die Oranje 
Meisieskool in Bloemfontein gematrikuleer.  

 

Corné en Jaco hoop om ’n projek in Murraysburg te 
loods oor die bewaring van mondelinge tradisies. Die 
projek is aangespoor deur ’n aantal Jakkals-en-
Wolfverhale wat Corné in 2010 opgeteken het by 

oorlede Willem 
(Rampies) Fink en 
sy seun Andries. 
Wanneer vertellers 
in mondelinge 
tradisies sterf, 
verdwyn daar 
dikwels baie stories 
saam met hulle. 
Verstedeliking en 
skoling dra ook by 
tot die verskynsel 
dat nageslagte al 
hoe minder stories 
vertel.  

 

Die korttermyn 
doelwitte van die 
navorsingsprojek is 

om ouer volksverhale, liedere en rympies op te teken, 
aangesien hierdie vorme vanselfsprekend die 
kwesbaarste is. Die projek is egter nie bloot ingestel 
op kulturele bewaring nie, maar wil ook erkenning 
gee aan vertellers en hulle lewens. Die 
langtermyndoelwit van die projek is die 
dokumentering van alle plaaslike vorme van 
kontemporêre mondelinge tradisies (dus ook 
Afrikaanse rap!), sodat daar uiteindelik ’n omvattende 
beeld hiervan gevorm kan word.  

 
Die gedokumenteerde materiaal sal gehuisves word 
by Noordwes-Universiteit en Rhodes Universiteit. Dit 
sal beskikbaar gestel word aan plaaslike inwoners, en 
sal hopelik mettertyd in nie-kommersiële boekvorm 

vervat word. Die navorsingspan sal ook die 
moontlikheid ondersoek om ’n bemagtigingsprojek 
van stapel te stuur rakende mondelinge en geskrewe 
literatuur, in oorlegpleging met plaaslike 
belanghebbendes.  
 

 
 

Corné en Jaco besoek Murraysburg van 6 
tot 11 Oktober, en nooi graag vertellers, 

sangers, dansers, digters en rymelaars van 
alle ouderdomme om deel te neem aan die 

projek. Maak gerus met hulle kennis 
wanneer hulle in Murraysburg en 

onmiddellike omstreke rondbeweeg, of 
kontak hulle by die volgende nommers: 

Corné (084-504 0770 of 
20486758@nwu.ac.za) en Jaco (072-539 

1410 of 1019 3405@nwu.ac.za). 

Willem Fink in 2010 

Andries Fink in 2010 

Corné vd Vyfer & Jaco Kruger 
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Gesondheidsuitdagings 
positief benader 

Twee Murraysburgers, wat onlangs groot 
gesondheidsuitdagings in die gesig gestaar het, het tydens 
die VLV se Gesondheidsvergadering op 13 Augustus uiters 
positief oor hulle ervarings en herstel rapporteer.  

Dirkie van der Mescht, vroeg in die twintigs, het op 14 
Maart vanjaar slegs 29 kg geweeg nadat sy gesondheid vir 
geruime tyd versleg het.  Hy het met openheid en gemak sy 
traumatiese mediese ervarings met die lede gedeel en hulle 
bedank vir alle ondersteuning, gebede en ook die 
kniekombersie, wat hy van die VLV ontvang het. 

 By Groote Schuur is kanker by hom gediagnoseer en moes 
hy 17 eenhede bloed ontvang.  Beenmurg is verskeie kere 
by hom getrek en hy het intensiewe chemoterapie ontvang.  
Daar is selfs "kleppe" in sy borskas ingesit om al die 
behandelingsprosesse te vergemaklik.  Die medikasie en 
behandeling het hom by tye baie sleg laat voel, maar 
danksy sy positiewe gesindheid en baie gebede is hy nou in 
remissie en weeg 59 kg. .  Van die baie newe-effekte was 
onder andere blou kolletjies oor sy hele lyf en blase onder 
sy voete, maar hy is dankbaar om nou tuis te kan wees en 
moet eers in September vir verdere toetse na Kaapstad 
gaan. 

Dirkie se hantering van sy ernstige siekte dien vir die 
dames as inspirasie. 

Paul Avenant, die tweede spreker oor onlangse 
gesondheidsuitdagings, het beklemtoon dat die ervaring 
van sy eerste hartklepvervanging nie baie positief was nie 
en hy gevolglik maar bang was vir die tweede 
hartklepvervanging.  Hy beklemtoon dat genoegsame 
voorbereiding en inligting die hele proses baie minder 
stresvol vir die pasiënt en sy naasbestaandes maak.  
Voorbereiding moet op fisiese, psigiese en geestelike vlak 
geskied. 

Die pasiënt moet poog om so fiks en gesond moontlik te 
wees en selfs verseker dat sy tande in ´n goeie toestand is.  
Medikasie, wat reeds voor die operasie gebruik word, moet 
in hulle oorspronklike houers saamgeneem word na die 
hospitaal sodat die mediese personeel presies kan weet 
watter medikasie deur die pasiënt geneem word.  Dit is 
belangrik dat die pasiënt en sy naasbestaandes soveel 
inligting moontlik omtrent die prosedures en nasorg moet 
bekom.  Sekere mediese terme is heelwat minder 
vreesaanjaend, wanneer hulle betekenis verstaan word! 

 Gedurende die operasie word die pasiënt se borskas 
oopgemaak en sy hart "verwyder" terwyl ´n hart-long-
masjien die pasiënt an die lewe hou.  Die operasie duur 
tussen vier tot ses ure.  Na die operasie ontvang die pasiënt 
´n wit kussinkie, genaamd Blondie, wat sy bors beskerm 
wanneer hy beweeg of hoes. 

Dit is belangrik om so aktief moontlik te wees vandat die 
pasiënt vanaf die intensiewe eenheid na ´n gewone saal 
verskuif word.  Dis prakties om ´n sweetpak saam te neem 
sodat daar saam met besoekers in die hospitaal rondbeweeg 
kan word, byvoorbeeld na die kafeteria.  Pynstillers moet 
gebruik word om die aanvanklike pyn te beheer en die 
hospitaal verskaf ´n handleiding vir die herstelproses van 
ongeveer ses weke. Die pasiënt moet aanvaar dat hy 
aanvanklik baie rustig moet wees, nie mag motor bestuur 
en voorwerpe mag optel nie.  Dit is uiters belangrik dat die 
pasiënt se naasbestaandes goed ingelig is oor alle aspekte 
van so ´n operasie. 

Paul bedank sy gesin asook die gemeenskap van 
Murraysburg vir hulle ondersteuning en gebede en sy dank 
gaan veral ook aan die Hemelse Vader vir nog ´n kans om 
´n vol en aktiewe lewe te mag lei. 

Dat hulle so kon deelhê aan Paul en Dirkie se ervaringe het 
die lede diep geraak en elkeen het weer eens besef hoe 
belangrik voorbereiding, kennis en die ondersteuning van 
gesin en gemeenskap is. 

 

Paul Avenant en Dirkie van der 
Mescht 
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Hier volg nou ‘n verhaal van ‘n heel ander soort.  
Die ware verhaal van Kalie en Jaco se rit met die 
Oranje Rivier af.  So, wat daarvan?  Baie mense 

doen dit deesdae.  Maar onthou, dit was in 1971 en 
lank voor selfone en GPS’se en moderne kanos.  Dit 
was twee jong seuns wat tweetjies-alleen ‘n 800km 
riviervaart aangedurf het met geen ondersteuning 
hoegenaamd van enige borge nie.  Net hulle twee 
en die gebede van hulle ouers om hulle deur die 

wildernes te begelei. Die verhaal word weergegee 
as ‘n presiese trankskripsie soos die gesprek 

verloop het met die luisteraar se vrae in kursief 
gevolg deur Kalie se vertelling.  Dit lees moeilik, 
maar hou in gedagte dit is ‘n verbatim weergawe 

van ‘n normale gesprek. 

 
Kalie Van Heerden se 
ongelooflike Avontuur 

 
Nee okay, begin by die begin, waar julle matriek 
geskryf het. Julle wou gaan “rave” het en toe...    Ja, 
my ma het nou mos gehoor ons het beplan om te gaan 
“rave”, see toe te gaan en daar te lê, en toe sê sy: 
“Nee, jong, vat die fietse. Vat ŉ  fiets en gaan ry; 
distrikte, sommer plase, dorpe, orals rond.” En ek sê, 
ja, dit sal lekker wees, maar ek sal nie ŉ  pêl kry nie. 
Toe sê sy: “Nou hoekom gaan ry julle nie Oranjerivier 
nie? Vat kano’s en ry die Oranjerivier.” Toe sê ons: 
“Oraait, ons sal dan die Oranjerivier ry en ek sal ŉ pel 
kry om dit te doen.” Toe het ons nou twee kano’s 
gekry, van semi-resieskano’s van vyftien tot 
sewentien voet lank; semi-resies, dis nie rêrig ŉ 

rivierkano nie. En sy’t gesê ons kan haar Volksie kry 
en...  Waar het julle die kano’s gekry?  Ons het hulle 
by iemand geleen. In elk geval, ons voorbereiding was 
om nou permitte te kry om met die Oranjerivier af te 
gaan. Ons het by Baken Diamante so gedoen en hulle 
het gesê dis reg. By De Beers het ons aansoek gedoen 
en hulle het gesê dis reg, maar ons mag nie aan die 
Namibiëkant aan wal gaan nie. Toe het ons nou... Die 
eerste naweek is ons na die plaasdam toe. Daar ŉ 
entjie gaan ry. Jaco het uitgeval en heel middag 
gesukkel om weer in te klim. Die volgende naweek is 
ons na die Gariepdam toe. Hy’t weer uitgeval en ons 
het weer gesukkel en teruggekom huis toe. Dit was 
ons oefening. Maar ons moes ons hande hard maak. ŉ 
Seskantige koevoet gevat wat in die son gelê het en 
elke middag as ons uit die skool kom dan vryf ons ons 
hande daarmee, en ŉ  stok wie se lote ons afgeskuur 
het - die knoppe sit nog daar - om hom te werk om 
nou jou hande hard te maak en so aan. Gelukkig het 
Waldie Greyvenstein vir ons van hierdie gymnastiek-
leergoedjies gegee wat jy jou twee vingers deursteek 
en dan sit jy ŉ streppie om. Dié het ons saamgevat vir 
ŉ noodgeval.  Van daai wat die ouens gebruik om 
gewigte mee op te tel of wat?  Ja, eintlik die rekstok. 
Eintlik was dit ŉ  seën, want ons het dit toe nodig 
gekry op die rivier. So na matriek is ons toe nou in die 
kar op tot in Augrabies tot by die hotel.  Het jy 
lisensie gehad?  Ja ons het lisensie gehad, ja. En 
René, by hierdie hotel die aand, ontmoet ons toe 
Steenkamps, en die Steenkamps is lyk my, baie 
bekend daar. En dié, so ŉ  jong mannetjie, ons 
ouderdom omtrent.  En waar was dit nou in 
Augrabies? By die valle?  Ja, by die Augrabies-
waterval by die Augrabies Hotel.   Okay.  En hulle sê 
toe die aand, sê die outjie vir my, as ons nou wil 
afgaan water toe, moet ons hom bel en hy sal ons vat.  
Ek wil net sê dis ŉ redelike trek daai om by die rivier 
af te kom.  Ja, steil. En daar’s nie publieke paaie nie. 
En toe sou hy ons nou kom haal het. En toe het ons 
ook twee oulike meisies ontmoet wat daar was; eintlik 
ŉ paar, so groot jongklomp, maar die meisies, onder 
andere, die een se pa besit by Kakamas die hotel en sy 
sê as ons nou klaar gery het dan moet ons nou by haar 
aankom by die hotel, wat ons nou gedoen het en 
verniet die aand geslaap het, en lekker kos gekry het 
en so aan. Maar ons ry toe met die kar die volgende 
oggend vroeg Springbok toe, maar toe ons deur 
Pofadder gaan, toe gooi ons petrol in en sê vir die 
man: “Ons kan nie Springbok haal nie, ons moet nou 
bietjie ingooi,” en ons gee hom toe ŉ  R10 want ons 
gooi R6 se petrol in en toe is die kar vol en die ou gee 
weer vir ons R6 terug, toe sê ek: “Nee, hier is vir jou 
R2, jy het vir ons te veel gegee.” Hy sê: “O.” Ek sê: 
“Die mense verneuk jou seker baie.” Hy sê” “Nee  
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maar hulle gee altyd die geld terug.” Toe sê ek: 
“Nou maar sê net dankie dan is ek ook tevrede.” En 
so het ons nou gery tot daar. Springbok, by Joel’s 
Garage het ons die kar gelos want ons moes toe van 
Sendingsdrif af per radio laat weet ons sal die 
volgende dag so laat by die mond wees dan stuur 
hulle vir ons die kar mond toe. Toe hike ons nou 
weer terug.   Toe lê die kano’s daar vir julle en 
wag.  Ja hulle wag vir ons. Maar die hikery was 
baie interessant. Onder andere het twee buitelanders 
ons opgelaai en onder die kar wat hulle toe huur, 
die twee manne, reg onder by die linkerwiel, sit ŉ 
gat omtrent so groot soos ŉ  vyftig sent stuk waar 
die stof instroom soos ŉ  hosepipe wat spuit. Ons 
kon mekaar nie sien in die kar nie soos die stof daar 
is, en net jou tande en jou oë is effens wit. Ons het 
die aand toe aangekom daar by Augrabies, vir 
Steenkamp gebel en ons het by die rivier die 
volgende oggend vroeg ingeval. Om dan nou op die 
water te kom, die magtige rivier te sien, en elke roei 
wat jy roei en jy kyk na die kant dan beweeg jy so 
stadig. Om te dink ons moes nog, soos die mense 
sê, agt honderd kilo’s ry, is dit asof ons nooit daar 
gaan uitkom nie. Maar so is ons daar weg en ons het 
belowe ons sal veiligheidsbaadjies, nee nie 
veiligheidsbaadjies nie, reddingsbaadjies aanhê, en 
dié het ons nou aangehad en verder het my ma en sy 
ma geweet ons ry. Net ons, niemand anders nie. 
Ons gaan nou rivier af. Maar ons het daar by 
Augrabies, daar by die hotel, het ons ŉ klomp jong 
studente ook ontmoet wat die stuk bokant die... by 
Upington, het hulle ŉ  klein stukkie gery, omtrent 
van Upington af valle toe en toe het die son hulle 
omtrent doodgebrand. Toe is hulle hospitaal toe en 
hulle is toe weg; maar in elke geval, toe is hy nou 
daar af.  So by ŉ rivier, as die water effens opdam, 
weet jy, hier kom iets. En na ŉ  rukkie hoor jy die 
versnelling. En ons het beurte gemaak, wie ry 
eerste. Dan hy, dan ek. Dan hy, dan ek. Wie gaan 
eerste by die versnelling af.  Verken julle darem 
eers die versnelling?  Ja, jy verken die versnelling, 
indien dit moontlik is. As dit moontlik is dan hou jy 
stil en dan kyk jy waar is nou die beste plek en dan 
later soek jy waar is die vinnigste en die rofste plek, 
soos ons nou verder gevorder het. Dit is ŉ 
verskriklike lekker ondervinding, gevoel eintlik, as 
jy deur daardie versnelling gaan. Dis so senuagtig 
want jy weet nie, partykeer kan jy nie eintlik die 
einde van die versnelling sien nie. Partykeer is hy 
soos ŉ  Volkswagen se bonnet. Jy sien niks. Is hier 
nou ŉ  waterval of is hier niks.  Ek ken daardie 
gevoel, ek het hom self al gehad daar af.  En dan is 
daai, waar hy nou lekker sterk is, is die branders 

(nou ken ek nie die regte taal nie) is ses, sewe voet, 
maak hy skop, die rivier en jy gaan. Hulle het nou 
vir ons gesê jy gaan ses en twintig, sewe en twintig 
myl per uur gaan jy nou beweeg waar die 
Oranjerivier nou normaal teen twee myl per uur 
beweeg. Dit het goed gegaan. Ons het eintlik ge-
bargain op mense, boere vir kos. Ons het die nodige 
kossies gehad. Droëvrugte, pappe en so aan wat jy 
net met water maak, wat lig is. Want als is in 
plastiese sakke en als word vasgemaak aan die boot. 
Tot ons naderhand... Jaco het die een slag, en hy’t 
gerook, het hy sy sigarette onder sy kepsie, en hy 
roei. Ek was ŉ hele end agter hom, hoekom weet ek 
nie, maar toe ek opkyk, toe sien ek hy is uit die boot 
uit, in die water, sigarette en al. Toe sê hy hy’t ŉ 
luiperd gesien wat sommer by hom was. Hy’t hom 
byna dood geskrik.   Was daar nou rêrig ŉ 
luiperd?  Hy sê so. Ek’t hom nie gesien nie. Hy sê 
dit was ŉ  luiperd. Toe begin daar nou die ergste 
versnellings, die rofste. Dit was lekker. Partykeer 
vang ŉ klip jou boot en dan gaan jy agteruit daar af 
of wat ook al, maar dié keer het hy dwars gedraai en 
hy’t ŉ  klip gevang en hy’t hom gebreek soos ŉ 
vierhoutjie. Dit was sy beurt om eerste te gaan.   
Nou hoeveel dae was dit?  Nee ek weet nie.   Kort?  
Nee, dit was seker na omtrent vier of vyf dae. Toe 
breek hy. Maar middeldeur, en ek val uit en gryp 
die een helfte van sy kano en hy gryp die ander 
helfte. En ons spoel uit toe, nou in die middel van 
die rivier is toe ŉ  klipbank en daar het ons nou 
gesit. Jaco was rêrig moedeloos. Hy het toe my 
kano gevat en so entjie gery om weer te kan 
terugkom, kyk of hy nie mense sien nie. Ons moet 
nou weg. Gelukkig het ons nou bietjie 
verandaboutjies gehad en glasvesel so die kano is 
nou reg gesit en verandaboutjies is vasgemaak en 
glasvesel opgesit. ŉ Dag en ŉ half daar gebly en ons 
het niks meer kos gehad nie. Die kossies was in elk 
geval net vir ŉ paar dae.  Het julle vis gevang?  Nee 
ons het nie vis gevang nie, maar ons het op ŉ  kol 
ganse gejaag. As hulle so duik met die spaan 
probeer doodslaan net om te kyk of ons nie ŉ 
vleisie kan kry nie en ons het dit ook nie reggekry 
nie. ŉ Bietjie verder af, kry ons toe vir ou Moos, die 
skaapwagter. Daar het ons ons laaste bietjie 
glasvesel opgesit want die boot lek en jy moet kort-
kort stilhou om net die water uit te gooi. En hy neig 
na die een kant toe, altyd regs. Dan roei ek en dan 
roei Jaco en dan weer ek en so maak ons nou maar 
beurte want dit tap baie energie van jou. Jaco duik 
toe daar in die water in en ou Moos het amper iets 
oorgekom, want hy’t nie geweet ŉ mens kan swem 
nie, en toe hy nou sien ons kan swem, toe sê hy  



-‐	  9-‐	  
	  

	  

“diamonds”. En ons sê waar is die diamonds? En hy 
beduie so vyftig meter in die rivier in is daar rotsies 
wat uitsteek, nou swem ons soontoe. Hoe gaan hy 
lyk? “Nee, jy sal hom sommer sien, basie. Hy 
skitter-skitter. In die gate nou voel ons toe, en jy 
voel die klippies en goed binne in die kolkgate en as 
hy nou all right lyk dan swem jy nou na Moos toe. 
“Nee, dis nie hulle nie, gooi weg.” Swem weer, so 
heen en weer en later aan besluit ons nee, toe ry ons 
weer verder. Toe kom ons nou by Baken Diamante 
uit, waar die Oranjerivier sy derde loop het en hulle 
delf in die droë lope. Die bestuurder daar wys nou 
toe vir ons hoe lyk diamante. Toe wys hy nou vir 
ons een so groot soos my duimnael, en die ander 
een soos my pinkie sinne, twee kleintjies. Ons het 
hulle toe nou weggegooi, hulle was hier bo. In elk 
geval, dit was nie ons dag nie.  Dit sou in elk geval 
ŉ probleem gewees het as jy daardie diamante 
gevat het want jy mag hulle nie hê nie.   Ja, ons 
moes dit seker sommer vir hom gegee het.  Want ŉ 
mens het mos ŉ lisensie nodig.   So het ons nou by 
mense gekom weer verder af. Honger. Ek dink ons 
was so drie dae sonder kos; dis die langste wat ons 
nie kos gehad het nie, drie dae. Toe sien ons weer ŉ 
pompstasie op die regterkant, hou stil en stap 
daarnatoe. En toe op die stoep, die huis is daar met 
ŉ stoep van seker so meter en ŉ half na twee meter 
hoog rondom die huis is die stoep, en die omie sit 
op die stoep met sy army boots sonder kouse, en die 
tannie sit ook daarso. Nou kom ons en gesels lekker 
met hulle en die tannie sê: “Maar, boeta, is julle nie 
lus vir ŉ  bietjie koffie nie? En ons sê: “Ja, tannie, 
koffie sal baie lekker wees.” En sy sê sy sal gou die 
water op die primus gaan sit. En sy’s in en kom uit 
en ons gesels. Later sê sy: “Ek dink die water kook 
nou.” En ek en Jaco vlieg so gelyk op saam met 
haar en dit was nou die moeilikste nou, om vir haar 
te vra, “Het tannie nie miskien ŉ  snytjie brood nie, 
asseblief?” Toe het ons drie dae laas geëet. Sy sê: 
“Foei tog, is julle honger? Kom, kom.” Ek wil eers 
sê hoe ver agter is hulle. Sy het ŉ lang rok aangehad 
maar daai lang rok moes nog na mini toe gaan die 
tyd, want die minityd hier by ons het al begin 
uitgaan en vrouens se rokke het al langer begin 
raak. Sy’s nog by daai tyd.  ŉ Hele generasie 
gemis.  Ja, sy moes nog werk na die mini’s toe. Elk 
geval, nou stap jy die huis in en nou kyk jy so wat 
vang jou oog. En daar is geen meubels nie, net 
beddens, en die klere lê sulke hopies, dis al. Daar’s 
nie ŉ  mat nie, sementvloer, maar in die kombuis 
was ŉ langwerpige tafeltjie wat vier mense om kan 
sit met vier stoele. En so gaan sit ons toe daar. Die 

koffiebekers was gouestroop, ŉ  blik met ŉ 
handvatseltjie. En sy haal toe brood uit wat sy nog 
gebak het in hierdie paraffienblikke, dis mos ŉ 
groter brood. En sy pak hom omtrent ses, agt duim 
hoog, pak sy die brood. En ons begin eet. As ons so 
kom by die laaste, tweede laaste sny, dan pak sy 
hom weer so dan eet ons hom weer. Baie lekker. En 
ons gesels toe, laat dit nou kan donker raak sodat 
ons kan vra of ons nie hier kan slaap nie. Ons slaap 
sommer buite op die stoep. En ons lê daar, en die 
heel nag was daar ŉ bul wat hier om ons gerumoer 
het. Gelukkig was alles op die grond so ons het 
sagter geslaap. Dit is nou om môreoggend dalk net 
ŉ bord pap te kry, dan is ons nou weer reg vir ŉ 
goeie tyd, en dit het toe ook so gewerk. Sy gee vir 
ons elkeen ŉ  bord pap en toe elkeen sommer ŉ 
stukkie vleis ook. Dit lyk soos ŉ skaap se boud wat 
so slices gesny is. Elkeen so stukkie, en elkeen twee 
hoendereiers, rou.  Nee, rou?  En vir elkeen ŉ 
Rand.  Nou waarmee het hierdie mense geboer?  
Hulle het net teen die rivier het hulle ŉ  bietjie 
vrugteboompies.  O, en wat van vee en so aan?  
Min.   So hulle leef maar net van die grond af?  
Daar is so eilandjie met so bietjie groenigheidjies, 
maar klein, soos ŉ  erf.  Ek kan onthou so by die 
tweede versnelling van daar af, was dit, die rivier is 
baie breed en die versnelling af, jy kan hom eintlik 
nie ry nie. Jy moet loop tussen die klomp klippe. Hy 
raas verskriklik, maar jy moet die kano sleep tussen 
die klippe af, en onder maak hy ŉ draai na links, en 
ons besluit nou, nou is dit tyd vir vleis braai. Ons is 
net twee versnellings van die mense af weg want 
die vleis bly in ons kop, en die eiers. Nou’t ons die 
vuurtjie gemaak en die vleisie braai en die eiers het 
ons binne in ŉ dixie gesit met water, want hy moet 
nou so sewe minute kook, dink ons, maar nou’t ons 
nie horlosies nie, niks. Ons het nie plakkies nie, 
weet jy, ons het T-shirts aangehad wat ons ge-dye 
het, en dan met ŉ tou vasknoop vir die kolle en so. 
Nou in elk geval, nou sê Jaco: “Ek dink sewe 
minute is nou om.” En ek sê: “Nee, nee. Nee, ek 
dink nie so nie.” Nou sit ons. Die water kook 
hierso, toe sê ek right, ek dink nou. Hy sê nee, nee, 
hy dink nog nie. Nou sit ons mekaar so terughou en 
terughou. Vleisie opgeëet, en toe ons die eiers vat 
en breek toe was hy nog so rou as kan kom. Daar 
het niks geval nie, ons het nou maar so die rou eiers 
geëet. So is ons verder. Weet jy, ons ry toe en sien 
ŉ swart vrou, ŉ dogtertjie speel teen die rivier, maar 
seker so vyfhonderd meter laer af sien ons, ons dog 
eers dis ŉ  bobbejaan of ŉ  ding toe sien ons, wag, 
dis ŉ mens en dis toe ŉ Kleurlingmeisie en ons  
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 jaag, want daar moet mense wees en ons jaag met 
die kano’s en toe sy ons sien, toe hardloop sy weg. 
Nou het ons die kano’s en ons is daar agter haar 
aan, jaag ons haar weer. Sny spoor en ons gaan. Toe 
kry ons ŉ  klomp, meer soos studente, wat 
prospekteer en oo, daar het ons darem lekker geëet. 
Toe het ons nou die aand by hulle geslaap. Dis nou 
nie die volgende aand nie, dis so twee aande later 
wat ons weer maar sonder kos geraak het, weer 
honger en ons het heerlik geëet. En daar was ŉ omie 
van die distrik, ekskuus dis eintlik laer af weer, 
lekker geëet, weer gery. Toe kry ons weer ŉ  ou by 
die pompstasie wat ons vat met sy Land Rover in 
om te wys daar’s niks. Daar’s NIKS. Dis net langs 
die rivier met strokie bome, daar’s niks. Toe vertel 
hy die storie wat sê daar was ŉ jong man en vrou en 
die vrou is dood met die geboorte van die kleintjie 
en die man het die kind opgepas. Nou hoe oud die 
kind was op dié stadium, by die rivier het hy die 
kind in die koelte laat lê en hy is by ŉ rand uit om te 
gaan kyk waar die skape en die goed loop, en ŉ trop 
bobbejane het verby gekom en die kind gevat. Hy 
sê die kind is spoorloos weg vir sewe, agt jaar. Toe 
kry hulle weer ŉ  trop bobbejane en hulle sien daar 
is nog ŉ regop bobbejaan by.  So jy sê die kind het 
saam met die bobbejane grootgeword?  Die 
bobbejane moes nou, volgens hom, ek weet nie hoe, 
waar nie, maar dis wat hulle vir ons vertel het.   
Daai kind moes darem mos heeltemal wild gewees 
het.  Wild. Hulle het die kind gevang en die 
bobbejane geskiet en hom weer mak gemaak, mens 
gemaak. So sê hy vir ons. ŉ Ander insident was toe 
ons by ŉ  ou gekom het, hy was ŉ  professor op 
Stellenbosch en hy het nou daar kom bly. Sy huis 
was chaos, vuil. Dis hoenders orals. Toe ons wou sit 
het die honder daar gesit en lê tien teen een ŉ eier. 
En dan was daar ŉ kerkie wat hy ons gaan wys het 
wat spotless skoon was, dit was baie skoon, regtig. 
Nie ŉ stofkrummeltjie nie, dit was interessant. Dan 
het ons gery, ons het een slag donkies gesien.  Nou 
dié ou, het hy net daar gebly of was dit net...  Nee 
hy’t daar kom bly, hy’t afgetree en daar kom bly. 
Alleen. Net hy. Toe het ons weer een slag ŉ klomp 
donkies aan die regterkant, die verkeerde kant van 
die rivier gesien en ons het gedink daar moet mense 
wees. Ons het die donkies seker twee kilo’s daar in 
gevolg soos hulle nou maar vir ons weghardloop, 
maar ons het g’n sterfling gesien nie en toe maar 
weer teruggegaan en weer aangeroei. Toe het ons ŉ 
groep manne gekry wat... Ag die rivier maak op 
plekke net soos jou elmboog, so negentig grade 
maak die rivier ŉ  hoek met regop, regop kranse en 
dan is hy... twintig voet breed? Nou.  Dan loop daai 

water seker vinnig daar af?  Diep. Diep en ŉ 
negentig grade hoek. Hy’t allerhande formasies wat 
verskriklik interessant is. Toe kry ons weer manne, 
dit was vier manne, vier of vyf wat gedraf het aan 
die Namibië-kant waar ons nie mag aan wal gaan 
nie het hulle gedraf en ons het stilgehou by hulle en 
hulle sê hulle werk hierso en toe vra ons hulle: “Het 
julle nie vir ons kos nie? Hoe ver is julle hiervan 
af?” En hulle sê: “Ja, waar gaan ons slaap?” En dit 
raak toe nou al middag, laat middag, toe sê ons: 
“Nou maar ons slaap sommer net hier,” want daar 
was toe ŉ  lekker sandbank en ons het besluit, aan 
die regterkant is daar net klippe, ons gaan nie op die 
klippe slaap nie, ons slaap in die sand; dit sal 
lekkerder wees. Aan die kant wat ons nie mag nie. 
En ons het ons vuurtjie gemaak en gekyk vir die 
vuurtjie, toe lê ons net daar en kyk vir die vuurtjie. 
Ons het ŉ  tweeman-tentjie gehad, maar nooit 
opgeslaan nie. Lê sommer net daar op die sand en 
dit was nie lank nie toe kom hulle met ŉ  Land 
Rover weer daar na ons toe en jong, hulle het vir 
ons blikkieskos gebring. Daai aand het ons baie 
lekker geëet. Elke middag so by twee-uur het die 
wind van vooraf gekom, dit is rivier op, en dan waai 
hy tot omtrent vier-uur toe, dat jy net so duim vir 
duim beweeg met elke trek, wat jou moedeloos 
maak. En dan is daardie brandertjies sommer groot, 
hoor. Hulle is sommer drie, vier voet hoog wat jou 
vashou. En toe ry ons nou. Toe ons nou by 
Sendingsdrif nou per radio laat weet ons wil nou so 
laat by Alexanderbaai wees. Alexandria? Wat is die 
mond?   Oranjemund?  Oranjemund?  Kyk 
Oranjemund is een kant en dan Alexanderbaai is 
die ander kant.   Ja dis reg.  Oranjemund. Ons sal 
nou daar wees en toe stuur hulle...  Maar dis nog ŉ 
hele entjie.  O ja, dis reg, toe ons kano gebreek het, 
het ons ŉ  end afgereis. Nou val ek alweer terug. 
Ons kon op ŉ stadium nie, die moed was op. Eintlik 
sy moed maar... toe daal. Maar ek kan nou glo want 
die kano maak jou klaar, so... En ons het daar ŉ 
klomp... Jong, daai man het lekker baie spanspekke, 
so ons het vreeslik spanspek geëet daar voor ons by 
sy huis aangekom en gevra het toe stuur hulle die 
kar na ons toe. Ons het daarvan af gebel en hulle het 
die kar gestuur met die kano’s terug Springbok toe 
en ons het my ma laat weet ons gaan nou ophou 
want ons kan nie verder roei nie... en dis nou Joel’s 
Garage. Maar langs Joel’s Garage is die Springbok 
Kafee en ou Joepie Kotze, hy’s vandag nog daar. 
Hy was nog heelwat ouer as ons gewees as ons op 
daardie stadium. Hy’t die Springbok Kafee. Toe het 
my ma vir hom gebel en toe ons nou daar aankom 
toe weet hy ons is daar en hy roep ons en hy sê  
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kom, en hy sit vir ons elkeen die grootste bord kos 
voor, gratis. Ons dog hier is nou manna uit die hemel 
uit want ons het geen geld nie, niks geld nie. En sy het 
toe gereël dat elkeen ŉ lekker bord kos kry, en hy gee 
vir ons ŉ  kamer om in te slaap en daai aand het ons 
van ons ekstra spanspekkies geëet wat saam gery het.  
Was dit gesteelde spanspek?  Dis gesteelde spanspek, 
ja. En die volgende oggend toe sê hy vir ons hierso, 
julle kan my kano vat en weer gaan, en toe hike ons 
met die kano’s weer stuk-stuk tot waar ons uitgekom 
het en ons is toe verder af. Nou, by Sendingsdrif het 
ons per radio laat weet ons sal so laat by die mond 
wees.  Dis nog ŉ  hele entjie daar van af. Dis mos 
dae se ry is dit nie?  Nee. Nee weet jy, ek kan nou 
nie... ek weet ons het laat weet ons sal daardie dag by 
die mond wees. As dit is, sal ons min of meer so laat 
daar wees, maar ek kan dit nou nie presies onthou nie. 
Maar in elk geval, toe ons nou daar kom, was die kar 
daar en die polisie.  By Alexanderbaai?  Ja. Ja by die 
mond. Die polisie. En toe het hulle ons nou 
gekonfiskeer daar en gesê maar ons was aan die 
verkeerde kant van die rivier.  Nou hoe weet hulle 
dit?  Ek weet nie. Hulle sê...  Het hulle julle gesien of 
het iemand ge-squeal of wat?  Ek weet regtig nie hoe 
hulle dit geweet het nie. En toe gesels ons met hulle; 
hulle kan maar kyk want ons het klippies opgetel, 
spoelklippies wat ons nou besluit het om vir elke 
familielid so botteltjie water met van hierdie klippies 
te gee sommer maar net vir indrukke en hulle het daar 
so effens gekyk en met die ou gesels en toe vra die 
polisieman nou van waarvan af kom ons. Toe sê ons: 
“Nee Murraysburg en Jaco kom van Middelburg af.” 
En toe sê die ou maar hy was polisieman op 
Murraysburg gewees. Toe sê ek ag dankie! Eintlik op 
daai stadium het ons net van Middelburg af gekom toe 
sê hy hy was op Murraysburg hier gewees. En ons ken 
Murraysburg en ons ken dié mense en daai mense en 
hy ken hulle en dis die hele ou storie. Toe gaan sit ons 
om ŉ  tafel en ons moes ŉ  Engelse brief skryf en om 
verskoning vra en ons kon nie eers Engels praat nie. 
Nou moet ons die Engelse brief skryf en net om 
verskoning vra dat ons aan daai kant aan wal gegaan 
het.   Vir wie moet julle nou om verskoning vra?  Ek 
weet nie meer nie. Maar ons moes ŉ  Engelse brief 
skryf...  Daai polisieman het net julle been getrek.  
Seker maar. Hy’t gesien ons praat plat Afrikaans en 
toe, nou ja, toe’s ons nou terug. Die man op 
Sendingsdrif was...  Ek dink dit was gatskeerdery 
daai.   Ja, seker maar. Die kar het die man daar gaan 
aflaai en ons is Kakamas toe en ons het die aand in die 
hotel daar geslaap. Toe is ons nou terug huis toe. Dit 
was so twaalf en ŉ  half dae. Die hele trip.  
Agthonderd kilometer.  Vyfhonderd myl. Dit moet 
agthonderd kilo’s wees, ja.   Jy weet wat my absoluut 

verbaas is, nie eers verbaas nie, dis ŉ riem onder die 
hart dat jou ma julle nie net toegelaat het nie, maar 
aangemoedig het om dit te doen.  Ja. Ja.  Jy weet,  om 
twee jong seuns hier die wildernis in te stuur met 
geen ondersteuning hoegenaamd nie.  Jy weet 
vandag as mense sulke goed doen dan is daar borge 
en karre en goed wat saamry met kos en alles, maar 
julle tweetjies alleen, net so...  Ja. Rou, rou. Sy het 
baie teenkanting gekry van mense af wat gesê het die 
rivier gaan hulle insluk en dis kolk en dis draaigate en 
dis maalgate en dis watervalle en dis al sulke goed, en 
ander het weer vir haar gesê dis veiliger om daar af te 
ry met ŉ kano as om te stap Kaap toe op die N1.  Ja, 
mens kan so redeneer, maar nog steeds, jy weet, as 
daar jou iets oorkom het jy moeilikheid.  Ja, niks.  
Dis voor selfoon se tye daai, so daar’s nie kontak 
met die buitewêreld nie.  Nee, daar’s geen kontak nie. 
Daar’s GEEN kontak nie.  Nee, ek dink Katryn kan 
rêrigwaar ŉ  pluimpie kry dat sy hierdie vertroue in 
julle gehad het.  Ja. Ja, sy was toe al ma alleen. Toe’s 
my pa al twee, drie jaar oorlede.  Ek dink sy sal nou 
nog meer besitlik gewees het oor haar seunskinders.  
Ja daar’s seker nou nog later meer goed wat ŉ ou aan 
gaan dink wat ons ondervind het, maar ou Jaco het toe 
op die einde het hy burgemeester geword in 
Bonnievale en hy’t nou al afgetree.  Jaco? Wat’s sy 
van?  Jaco Jooste.  Jaco Jooste?  Ja, baie lekker 
rugby gespeel. Sy pa was ook stadsklerk op 
Middelburg. Sy ma leef nog, sy’s ses-en-negentig in 
Mosselbaai.  Hoe oud is jou ma?  Ses-en-tagtig. Dit 
was, ag ek weet nie, as julle lus is vir so iets nie.  
Daai man wat vir julle ŉ  brief laat skryf... Ek is 
seker dit was, dit laat my dink...  Engelse brief!   Dit 
laat my dink toe ons studente was, toe gaan stap ons 
daar in Jonkershoek toe klim ons die Twins uit. 
Maar ons is ŉ  klomp onverskillige jong studente so 
ons begin eers die middag hierso twaalfuur se kant 
stap. Uit die aard van die saak is dit donker toe ons 
van daai berg af kom. Nou hulle sluit mos die hekke 
sesuur saans. Nou is ons aan die verkeerde kant van 
die hek, die hek is toe en ons is nou twee karre wat 
moet uitkom. Nou gaan ek en ŉ vriend van my daar 
na die bosbouer toe, hy moet nou asseblief vir ons 
die hek oopsluit. “Ja, hoekom is julle so laat?” Nee, 
maar dis nou dié kant toe en daai kant toe. Hy sê: 
“Nee, nou maar voor ek vir julle hierdie hek 
oopmaak, gaan julle hout kap.” En hy gee vir elkeen 
van ons ŉ  byl. En ons kap hout, jong, want anders 
gaan ons nou gestraf word. Toe ons klaar die hout 
gekap het toe sluit hy vir ons die hek oop. Dit laat my 
nou dink aan die polisieman. Sommer net so 
beentrek.  Ja, seker maar. In elk geval, ons is darem 
daar weg. Nee, dit was die beste ding wat ek ooit kon 
doen, seker.   Ja, dit moes ongelooflik gewees het.  
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Het jy ooit weer ander soortgelyke...  Ja maar... ek het 
die Visrivier gery, kano-maraton..  Hierso by 
Cradock?  Ja, hy’s nou die naweek hier. Ja, dié het ek 
ook nou al twee of drie keer gery. En die Sederberge 
geklim met toue. Jy weet, daai naalde en regop goed, 
wat nou baie lekker was. Die Drakensberge gaan 
klim, maar niks wat heeltemal so roekeloos was soos 
hierdie een nie.  Nee dit is, dis maar ŉ ander klas van 
niemandsland op daai rivier. Niks is daar nie, so as 
iemand iets oorkom dan is daar niemand wat eers 
weet nie.  Maar dit is niemandsland, ja, regtig, maar 
ek wens so my seuns wil gaan. Een het al so geneig, 
neig. Maar hulle moet gaan. 

(Baie dankie aan Louis Grobler en haar seun Frank 
vir die transkripsiewerk en hulle bydrae om sodoende  

Murraysburg se geskiedenis vas te vang.  Om so ‘n 
deurmekaar storie op skrif te plaas, het sekerlik ure se 

werk gekos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Met verwysing na Bl 2) 
Maar toe moes ‘n boer net soveel 

skape verkoop het om ‘n nuwe 
bakkie te kon bekostig!!!  En 

boonop 6D opdok vir ‘n 
Landbouweekblad!!! 

 
 

 
 
 

 
 


