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Murraysburg in vervoering oor Wits Trio 

 

 

Die Wits Trio, Zanta Hofmeyr (viool), Maciej Lacny (tjello) en Malcolm Nay (klavier), het op 16 Augustus as 
deel van hulle huidige toer deur die Karoo en Oos-Kaap in die N.G.-kerk opgetree en hulle gehoor in 
vervoering gehad. 

 

Hulle het die eerste deel van Ludwig von Beethoven se Aartshertog Trio in B mol majeur, opus 97, en die 
Klaviertrio No.1 in D mineur , opus 49, van Felix Mendelsohn met groot oorgawe gespeel.  Al drie lede van die 
trio is internasionale kunstenaars wat al op verhoë wêreldwyd opgetree het. 

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

En steeds hou die musiek aan...........   Wat ‘n ongelooflike voorreg om die Wits Trio te kon 
geniet.  En nie in ‘n groot teater of skouburg waar die kunstenaars doer vêr sit en speel nie – 
hier kon jy amper aan hulle raak en die emosies op hulle gesigte sien terwyl hulle die 
komplekse musiekstukke tot hulle reg laat kom, jy sien die kop- en oogknippe terwyl hulle op 
subtiele wyse met mekaar kommunikeer en jy word intiem deel van die wonderwêreld van 
hulle kuns.  Zanta, Maciej en Malcolm, baie baie dankie vir ‘n onvergeetlike dag. 
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Zanta Hofmeyr, wie se voorsaat,  ds. Jan Hendrik 
Hofmeyr,   in 1859 as eerste predikant van die 
Murraysburg N.G.-gemeente bevestig is,  het in 
Amerika aan die Juilliard School of Music onder 
Dorothy Delay en Hyo Kang studeer.  Na haar debuut 
in die destydse Carnegie Recital Hall in New York het 
sy in 1985 na Suid-Afrika teruggekeer,  maar 
sedertdien verskeie internasionale konserttoere met 
groot sukses onderneem.  Sy onderrig tans aan die 
Universiteite van Pretoria en die Witwatersrand en is 
baie betrokke by die afrig van strykinstrumente in 
jeugorkeste.  Zanta Hofmeyr is die ontvanger van talle 
toekennings en studiebeurse.  Musiekmaak is haar 
passie en sy deel dit veral graag met plattelandse 
gehore, wat nie die geleenthede het om konserte in 
groot sentra te kan bywoon nie. 

 

Malcolm Nay is een van die begaafste konsertpianiste 
en begeleiers in Suid-Afrika.  Nadat hy aan die Wits 
Universiteit onder Pauline Nossel en Isabella Stengel 
studeer het, het hy met studiebeurse in Amerika, veral 
by Bela Siki, verdere opleiding ontvang.  Hy is tans 
professor by Wits en tree gereeld by groot 
musiekfeeste as solis en begeleier op.  Boonop is hy 'n 
gesogte beoordelaar by vooraanstaande 
musiekkompetisies.  Van die hoogtepunte in sy 
loopbaan is sy vertolking van die Mozart Concertos in 
Gauteng.  Malcolm Nay het Zanta Hofmeyr in die 
album "Romantic Violin" met groot onderskeiding 
begelei en hulle vul mekaar uitstekend aan. 
 

Nadat Nay en Hofmeyr die jong Poolse tjellis, Maciej 
Lacny, gehoor het, het die Wits Trio tot stand gekom.  
Lacny, wat aan die Konservatorium van Krakow in 
prof. Z. Lapinski se tjelloklas uitgeblink het, het met 
die Krakow Kwartet wyd in Europa opgetree.  Van 
1996-2007 was hy hooftjellis van die Krakow Radio 
Simfonie-orkes.  Tans woon hy in Johannesburg met 
sy Suid-Afrikaanse vrou, wat 'n begaafde fluitspeler 
is.  Hy is tjellis van die Johannesburgse Feesorkes en 
het al verskeie kere saam met Malcolm Nay opgetree. 
 

Die klein gemeenskap van Murraysburg is voorwaar 
bevoorreg om die musiek van sulke kunstenaars in 
hulle dorp te kan geniet. 
 

Nuwe Straatligte 

Na ‘n lang stryd met Beaufort Wes Munisipaliteit het 
Jan-Hendrik Swiegers uiteindelik daarin geslaag om 
sommige van Murraysburg se donker strate in daglig 
te omskep.  Die vorige ou lampies, as hulle die slag 
wel gewerk het, was so flou dat mens omtrent ‘n 
flitslig moes gebruik om te sien of hulle brand!  Dit is 
nou wel die “hand-me-downs” van Beaufort Wes se 
opgraderingprogram na moderne LED ligte, maar vir 
Murraysburg is die nuwe-ou sodium ligte ‘n reuse 
sprong in tegnologie en na helder verligte strate.  Daar 
was ‘n versoeking om Jan-Hendrik se 
korrespondensie met Beaufort Wes hier te plaas as 
bewys van sy stryd maar dit sou nie geskikte leesstof 
wees vir sensitiewe lesers en kinders onder 18 jaar 
nie!  So, nou ons plaas maar net ‘n foto van die 
eindresultaat en sê baie dankie aan Jan-Hendrik vir sy 
volgehoue druk, en ook aan Roelof van Staden, 
direkteur van Elektrotegniese Dienste, Beaufort Wes 
Munisipaliteit, vir sy bydrae.  Na dese is daar egter 
twee belangegroepe in Murraysburg wat nie té geneë 
is met die verheldering nie en dit is eerstens die 
nagtelike straatbendes wie se aktiwiteite nou ernstig 
bemoeilik word, en tweedens die sterrekyk-klub, al 
een van hulle, wat nie te ingenome is met die nuwe 
byvoeging tot ligbesoedeling nie! 
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Wêrelbekerkoors pak VLV 
 

Rugbywêreldbekerkoors het tydens die 
Augustusvergadering die dames behoorlik in sy greep 
gekry.  Nie net het  die kleurvolle programme, 
natuurlik in groen en goud, tot die visuele effek 
bygedra nie, maar selfs die blomme was pragtige 
groen krisante.  Afgesien van die rugbybal was die 
fokuspunt op die teetafel 'n groot rugbyveldkoek met 
spelers van alle kleure daarop! 
 

Die voorsitter, Renée Swanepoel, het die hoogtepunte 
van die kongres wat op Blomfontein by Cradock 
aangebied is, uitgelig.  Die kompleks, wat ook verblyf 
vir 140 gaste insluit, is mooi, smaakvol en veeldoelig.  
Die pragtigste proteas het oral aandag getrek. 

 

Drie groepe kunstenaars het vir aangename 
afwisseling gesorg.  Die Burgersdorp Beginners 
Ensemblé van Irma Davel het getoon wat kinders van 
4-16 jaar met viole en een tjello kan vermag terwyl 
die Davelbroers,  Izak en Hattingh,  met Leonard 
Cohen se Halleluja die afgevaardigdes se harte gesteel 
het.  Saam kon almal trots wees op die Hoërskool 
Cradock se dramagroep,  wat met hulle produksie,  
Kaalvoet,  die A.T.K.V.-toneelkompetisie gewen het. 
 

Alle sprekers het aangesluit by die kongrestema 
DROOM, GLO EN LEEF.  Ds. Hansie Schutte het die 
teenwoordiges aangemoedig om hulle geestelike 
vlerke te sprei en te vlieg terwyl die Dankie-persoon, 
Jonathan Deal van die Treasure the Karoo Action 
Group die dames gemotiveer het "to stand up, speak 
up and take action as South Africans". 
 

Ernest Pringle,  voorsitter van die 
Landbouontwikkelingskomitee van Agri SA,  is vol 
vertroue dat grondhervorming in SA nie soos in 
Zimbabwe sal verloop nie.  Hy bring hulde aan 
Afrikanervroue,  wat in die verlede sterk opgetree het 
en ook in die hede en toekoms veel kan vermag sou 
hulle droom,  glo en leef. 

 

Aldus Porcia Adams van Agri Expo  moet vroue meer 
bewus van hulle eiewaarde wees en Bertie Cloete van 
die Panlion Leisure Management Group,  wat die 
VLK se entrepreneurskompetisie borg,  se verhaaltjie 
van twee seuntjies het die belangrikheid van inisiatief,  
verbeelding en deursettingsvermoë toegelig.  Een van 
die seuntjies is in 'n kamer vol perdemis en die ander 
een in 'n kamer vol allerhande speelgoed toegesluit.  
Die een met die baie speelgoed was gou verveeld,  
terwyl die ander een verwoed in die mis gegrawe het 
omdat hy geglo het dat daar onder die baie mis 'n 
vulletjie moes wees. 

 

Die boodskap van Karien van Schalkwyk,  die VLK-
president,  aan die dames was om geen kompromieë 
ten opsigte van hulle waardes aan te gaan nie en te 
onthou dat selfs 'n klein besluit die verloop van jou 
lewe kan bepaal.  Lucille Ferreira,   
skoonheidsterapeut van Cradock,  het die 
afgevaardigdes daaraan herinner dat nie ideë nie,  
maar wel mense uniek is.  Aldus Lizette Viviers, 
predikant van Tarkastad, kan "he who has a why to 
live for, bear with almost any how" terwyl Henriëtte 
Engelbrecht, van die Nasionale Parkeraad, na 
aanleiding van voëlnessies na God as die vernuftigste 
argitek verwys. 

  
Nadat dr. David Malan,  mediese praktisyn van 
Cradock,  verduidelik het dat bipolêre 
gemoedsversteuring dikwels eers in die laat tienerjare 
herkenbaar is, het Magdie de Kock van Westfalia 
Avokado Olies twee geurige geregte demonstreer. 

  
Die afgelope sewe jaar reël Gretha Wiid die "Worthy 
Women"- byeenkomste en sy kan beslis   'n groot 
gehoor aan haar lippe laat hang.  Nie net het sy die 
dames daaraan herinner dat hulle as vroue weens hulle 
groter passie nie so maklik laat gaan soos mans nie, 
maar hulle aangemoedig om van hulleself te hou en 
vreesloos te leef.  Wanneer 'n mens vergewe,   maak 
dit nie die oortreder onskuldig nie,  maar dit maak jou 
vry. 

 

Aldus Swanepoel 
was die kongres in 
alle opsigte 'n 
verrykende ervaring 
en was dit 
bemoedigend om 
vernuwing en 
verjonging te bemerk. 

Dit was veral vir die 
ouer Murraysburgers 
aangenaam om 
Kobus Smith, wat na 
'n fratsongeluk op 
Murraysburg al baie 

jare verlam en van 'n rolstoel afhanklik is, na soveel 
jare weer te sien en van homself te kon verneem dat 
hy sy omstandighede aanvaar, die beste daarvan 
probeer maak en gelukkig is in die Robertson-huis, 
waar hy in die Kaap woonagtig is.    

Ten slotte bedank Renée Swanepoel al die dames wat 
so ywerig mussies vir vroeggebore babas, wat in die 
plaaslike hospitaal gebore word,  gebrei het.  Op dié 
wyse kan die VLV 'n klein verskil in die Murraysburg 
gemeenskap maak. 

Kobus Smith 
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Orgideë verdryf die 
Winterkoue 

 
David Lipshitz van Graaff-Reinet het tydens die 
tuinbouvergadering met die regte aas, sy praatjie en 
foto’s oor sy orgideekwekery, die distrik se jong 
tuinbougeesdriftiges uit hulle winterskuilings gelok.   

Die voorsitter, Linda van den Berg,  het tydens haar 
openingsgebed solidariteit met die boere, wat langs 
die N1 vir die probleme van ons land bid, betuig. 
Voordat Marike Theron, wat die vergadering gereël 
het, vir David Lipshitz aan die woord gestel het, het 
sy een en ander omtrent die geurmalva, lid van die 
Pelargonium- familie vertel en veral op die gebruike 
van hierdie maklik groeiende plant gefokus.  Sy het 
ook enkele oulike herwinningsplanne met foto’s 
toegelig, wat die lede met nuwe oë na ou lere, palette, 
bande, krippe en selfs boomstompe sal laat kyk. 
 

David Lipshitz van Andries Pretoriusstraat in Graaff-
Reinet het veelsydige belangstellings.  Afgesien van 
die rekenaarkursusse, wat hy aanbied, maak hy op 
bestelling die interessantste penne en houtitems op sy 
draaibank.  Boonop kweek hy suksesvol orgideë in 
Graaff-Reinet. 
 

Daar is bewyse dat orgideë reeds 700 v.C. in China en 
Japan voorgekom het.  Van die meer as 35 000 spesies 
is eers in die vroeë sewentiende eeu na die Weste 
gebring, nogal as betaalmiddel! 
 

Die bekendste orgidee, veral in die Wes-Kaap, is 
natuurlik die Disa, wat wild in die berge teen steil 
kranse groei en moeilik bereikbaar is.  Elke W.P.- en 
Stormerrugbyspeler dra dit met trots op sy bors. 

 

Die orgidee is eintlik 'n nie-verterende parasiet met 
lugwortels wat goed aard in bome met growwe bas.  

Hulle lewe van stof, voëltjiemis en verrotte blare.  
Afgesien van die skoonheid van die blomme kan 
orgideë ook nuttig gebruik word, soos die vanillapeul, 
wat die saad van 'n orgidee is.  In Australië kom die 
Neottia-orgidee onder die blaredeklaag in woude voor.  
Muise snuffel die blomme, wat skelm deur die 
deklaag loer, uit, en die bolle het medisinaal vele 
aanwendings.   

Dit is moeilik, maar nie onmoontlik nie, om orgideë in 
die Karoo te kweek.  Hulle aard in filterskadu 
binnenshuis in 'n goeie plantmedium aan die koel kant 
van die vertrek.  Die pot moet onder groot gate hê en 
op 'n plat bakkie met klippies staan.  Die bakkie moet 
vol water gehou word.  Die klippies verhinder dat die 
wortels in die water staan. 
 

Die plante moet gereeld gevoed word met voeding 
wat kommersieel bekom kan word.  Daar is 'n spesiale 
voedsel vir die voorblomtyd, een tydens die blomtyd 
en een vir na die blomtyd.  Sewe dae nadat die plant 
gevoed is, moet die pot vinnig in 'n emmer water 
gedruk en dan toegelaat word om vir twee dae uit te 
droog.  Orgideë is sensitief vir vlieë, bye en ander 
insekte.  Hulle hou ook nie van sterk reuke, soos bv. 
dié van verf nie, en wil nie gedurig van standplaas 
verwissel nie. 
 

In die Laeveld en kusgebiede groei orgideë makliker 
as in die Karoo, maar verkies ook maar die 
skadukante van bome en wil dwarsdeur die jaar water 
kry. Die delikate blomme moet liefs nie aangeraak 
word nie, aangesien hulle maklik gekneus word. 

 

Alhoewel die kweek van orgideë baie tyd en liefde 
verg, is die pragtige ritse blomme meer as beloning 
vir die tuinier. 
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	  SNEEUBERG  HET  EIE  
SPAN  GEHAD 

WINTER EN SOMER GESPEEL 
VOETBAL VAN GISTER 

(Deur J.D. Symington) 
 

In 1919 verlaat ek skool en kom woon in die wyk 
Laer Sneeuberg. Murraysburg het toe ‘n goeie 
rugbyspan gehad, maar vervoer en finansiële 
moeilikhede het gemaak dat daar maar net ‘n paar 
wedstryde elke jaar gespeel word. ‘n Paar van ons 
geesdriftiges is nie hiermee tevrede nie en ons maak 
‘n plan.  Elke maand word daar ‘n Tennisdag op 
“De Vlei”, mnr G. Cadle se plaas gehou, en dit kan 
nou nie anders nie: Sneeuberg moet ook rugby 
speel. 
 

Mnr. Cadle verskaf ‘n land en ons maak ‘n 
voetbalveld. Die eerste, die beste dag - ‘n Saterdag 
in Februarie - is ons op die veld; al die mans van 
sestig jaar af na 12 jaar! 
 

Oom Willie Joubert (Toorwater) is heelagter aan die 
een kant; Oom Roelfie van Heerden (Onderstetuin) 
aan die ander kant. Oom Koot van den Berg (6 voet 
4 duim) is skrumskakel. 
 

Meeste van die Ooms weet maar min van die spel 
af, maar dit kort nie aan geesdrif nie. Dit is nie lank 
nie of die stof draai op Oom Jors se land en elke 
nou en dan is die dames by om op een of ander 
mate van noodhulp toe te pas. 
 

Ons steur ons nie aan somer of winter nie - rugby 
word een keer elke maand gespeel. Die eerste 
Nuwejaarsdag nooi ons mense van ander dele van 
die distrik uit en ons reël sommer ‘n puik 
voetbalprogram. 

 

Dit is so warm dat die kraaie gaap, maar wie sê - 
ons speel ‘n bars. Lipschitz, ‘n ou Suidwestelike 
Distrikte speler, maak die volgende opmerkings: 
“Ek het op Nuwejaar al baie soorte spele gespeel, 
maar dit is die eerste maal dat ek rugby op 
Nuwejaar speel, en ek geniet dit nogal.” 

 

In elk geval, ons verbeter sodanig (of ons meen ten 
minste so) dat ons die res van Murraysburg uitdaag 
om op die dorp se voetbalveld te speel. Ons stel ons 
span op en as my geheue nog reg is, dan was die 
span as volg: 
Heelagter: J.M. (Oupa) Dames 
Vleuels: Johannes van Heerden 
  Martin Londt 

Senters: Clement Cadle 
  Jack Cadle 
Skakels: Jim Symington 
  Koot van den Berg 
Voorspelers: Schalk Pienaar 
  Piet Pienaar 
  Jan Pienaar 
  George Cadle 
  Buller Cadle 
  Willem Krugel 
  Hendrik Pienaar 
  Loffie van Heerden 
Nou is dit seker nie die beste span wat ek ooit in 
gespeel het nie, maar dit is seker die span wat hulle 
spel die meeste geniet het - en ek dink die 
toeskouers ook. 
 

Oom Koot het ‘n swak been en dit is verbind; die 
verband gaan los en sleep agter hom - hier trap ‘n 
man daarop en twee spanmaats is neer - maar wat 
“The game is on”. 
 

Daar skop Clement ‘n teenstander teen die grond. 
Buller breek sy skouerbeen, Jack sy neus. Schalk se 
rug wil ook nie meer nie. Jan vind nou uit dat hy 
een van Hendrik se voetbalskoene aan het en dié 
knel hom danig. 
 

Oupa Dames word vasgekeer en gooi (in plaas van 
skop) die bal die veld uit, maar daardie jare word jy 
nie sommer vir elke ding opgeblaas nie. 

 

En nou die beste ding van daardie span - Na die 
wedstryd is almal moeg en dors en glo my as julle 
wil - daardie vyftien man het elkeen ten minste drie 
glase water gedrink! Ek herhaal, kêrels, water, en 
laat dit ‘n les vir ons wees. 

(Die Murraysburger - 10 Mei 1950) 
 

 

Skool se 1ste Rugbyspan - 1955 
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Nog Verhale uit Murraysburg se Verlede 
 
Oom Steve van der Merwe was op sy dag Nasionale leier van die ou Landsdiensbeweging.  Hy het 
op Murraysburg grootgeword en skoolgegaan.  Hy het later 'n boekie geskryf met die titel: Die Mense van My 
Dorp. 

 

Die boekie het in ongeveer 1985 verskyn.  Hy vertel in die boekie 'n hele aantal kostelike staaltjies van die ou                            
Murraysburgers van sy tyd.  Hy het natuurlik die name van die ou karakters verander. Ek stuur vir jou hierby 
aangeheg een van sy stories as jy dit dalk sou wou plaas.  
 

Hy was 'n broer van oom Hentie van der Merwe van Alexanderskraal en tannie Frances Nel. Oom Pieter van 
der Merwe van Mordant was ook 'n broer. Hulle is nou almal al oorlede. Ek dink H.P. is die enigste van sy 
familie wat nog daar is.  
            ~ Charl Conradie ~
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Advertensie 
Baby Lock omkap masjien en bybehore in baie goeie toestand beskikbaar vir 
R500.00.  Twee tolle gare ingesluit.  Kontak Fé Brimelow by 079 126 2580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘n Versoek van Willem Avenant 
 

"Ek dink daaraan om ‘n historiese Murraysburg- staproete te ontwikkel.  
 
Om te kyk of dit moontlik is, is ek op soek na soveel moontlik interessante stories 
van alles wat op die dorp gebeur het op spesifieke plekke en tye  in ons 
geskiedenis.  
 
As ek genoeg goeie stories kan bymekaar maak, sal ek die roete uitwerk en aan 
mekaar sit.  
 
As dit suksesvol is, sal daar iets wees wat besoekers aan die dorp kan doen en 
dus in die lang termyn hopelik ook werk skep sowel as die hele gemeentskap 
ophef.  

Stuur asb jul stories na murraysburg01@gmail.com" 


