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Ons sit twee meter uitmekaar op 
die grond weerskante van ’n pa-
lissade en gesels. Ons drink koel-
drank uit blikbekers nadat dié 
boer diesel in die dorp moes kom 
koop.

Sy was vies vir ’n polisielid 
wat aanvanklik geweier het om 
haar werkers die afgelope Sater-
dag deur die padversperring dus-
kant die dorp te laat gaan omdat 
die permit met blou pen geteken 
was. Verskeie regslui het haar 
ná die tyd verseker dat ’n hand-
tekening in blou ink nie teen die 
wet is nie.

“Ek sou hom (die polisielid 
wat kapsie teen die blou handte-
kening gemaak het) graag wou 
vra of dit, te midde van die situa-
sie waarin ons onsself bevind, so 
’n groot issue – ongeag reg of ver-
keerd – is?”

Tog is dit nie waarop hierdie 
vrou fokus nie, want “die land is 
te verniel om my gesanik van 

die naweek te publiseer en dit 
sal nie geregtigheid aan ons land 
laat geskied nie. Kom ons bou 
eerder en maak planne.”

Ofskoon sy onseker oor die 
toekoms is, staan sy verwonderd 
oor Suid-Afrikaners se aanpas-
baarheid. “Nog nooit het Suid-
Afrikaners nie sterker uit ’n kri-
sis gekom danksy innovering 
nie.”

Die spreekwoord lui dat ’n 
boer ’n plan maak en een van 
haar voorstelle is om ruilhandel 
as teenvoeter vir die ekonomiese 
probleme waarin burgers hulself 
bevind te gebruik.

Sy vertel hoe sy al wildvleis 
vir ’n haarsny geruil het. “Tot 
my stom verbasing was hy (die 
haarkapper) nog meer histeries 
oor die ruiltransaksie van hare 
vir filette as oor die sny self.

“Ruilhandel (beter bekend as 
bartering of bate-ruil) is al so 
oud soos die mens self. Ek en my 
een vriendin ruil van toentertyd 
af suurlemoene vir botter. So 

ook ek en die loodgieter en wind-
pompman en word heelparty 
keer werk vir ’n gros wildvleis 
geruil.”

Hierdie vrou sê ruilhandel is 
’n heel natuurlike aksie en dat 
haar vroegste herinnering daar-
aan vanuit haar kinderjare kom. 
“Onthou jy hoe ons albasters, 
Dinky Toys, popklere, kaarte, 
seëls en noem maar op as kind 
geruil het?

“Dit was ’n baie natuurlike ak-
sie, want ons het nie die geld-
ding bemeester as kinders nie, 
want ons het nie geld gehad nie, 
maar die ou wat die beste kon 
ruil en onderhandel, het die bes-
te versameling gehad.”

Sy vergelyk ruilhandel met 
ontdekkingstogte of reise. “Dit 
laat my hande sinvol voel om an-
der mense se produkte te betrag, 
te bekyk, te bepeins en eindelik 
te waardeer. Met daardie waarde 
in ’n mens se hande raak goede-
re of dienste weer waardevol om-
dat daaroor gedink word. Ons 

herdefinieer weer ’n waardestel-
sel.”

Die boervrou sê ruil “laat ons 
die handbriek optrek, en praat 
en dink oor ’n ding. Dis asof 
goed se pryse die afgelope tyd 
nie sin maak teen die waarde nie 
– dalk omdat ons net te vinnig 
koop en oorhaastig is.

“So betaal ons dus eenvoudig 
wat gevra word vir ’n produk 
sonder om werklik die waarde 
teen die prys op te weeg. Dis 
hier waar ruil ons ons handbrie-
ke laat optrek.”

Sy reken ook ons is te haastig 
met ons vriendskappe en dat dit 
baie geleentheid vir ’n stadiger 
pas en die herbesin oor die 
waarde daarvan bied – veral ty-
dens die grendelstaat.

“My een vriendin is ’n vlym-
skerp senior advokaat van Kim-
berley. Ek geniet haar wysheid 
en leer graag juis vanuit haar 
konstantes.”

Sy vertel dat sy voor die gren-
delstaat tydens ’n rooitee-kuier 

saam met dié vriendin weer ge-
leer het dat veral familieverhou-
dings bitter moeilik herstel 
“vanweë die band wat dikker is 
as water en omdat die seer wat 
gemaak is, bloei, regtig bloei – 
juis omdat bloed dikker as water 
is”.

“Daardie gegewe in hand 
maak juis dat familie mekaar so 
verniel, want hulle aanvaar dat 
wat ook al aan die ander gedoen 
word, vergeef moet word vanuit 
die ‘dikker-as-water’-verwagting. 
Dis ’n onregverdige transaksie 
binne ’n verhouding. Trek hand-
briek op en dink daaroor.”

Verhoudings, ruilhandel en 
die regte kleur pen kan help om 
slaggate te vermy.

“Ons sal moet saamwerk as 
ons hierdeur wil kom. Hou jou 
geld in jou sak en ruil by jou 
buurman – en hou asseblief tog 
’n swart pen byderhand,” skerts 
sy voordat sy haar bakkie aan-
skakel en die permitte gereed 
kry vir die pad terug plaas toe.

Ruilhandel laat ons 
die handbriek optrek
Goedere of dienste raak in hierdie tye weer waardevol omdat daaroor gedink word

Gaan terug na ruilhandel, sê ’n plattelandse boervrou wat self onder meer wildvleis vir dienste en suurlemoene vir botter verruil.
 Foto’s: CARLA VAN DEVENTER

PLANNE IN TYD VAN KORONAVIRUS

Sy agteroupagrootjie Willie 
Strauss het in 1874 met sy ge-
sin van Calvinia na die plaas 
Scheerpan in die distrik Bos-
hof verhuis. Dié plaas val nou 
onder Hertzogville. Sy ouma-
grootjie was 12 jaar oud toe 
pokke in 1882 in die distrik 
uitgebreek het.

Die Strauss-gesin was in 
1882 met die ossewa op pad 
Boshof toe vir Nagmaal. By 
die plaas Spitskop kry hulle 
’n dooie man onder ’n boom. 
Hulle meld dit aan by die poli-
sie in Boshof, wat ná onder-
soek bevestig dat pokke die 
oorsaak van sy dood was.

In die volgende paar weke 
word verskeie dooie mense 
langs die pad gevind. Goud is 
in Transvaal ontdek en baie 
swart mense is te voet op pad 
van Kimberley se diamantmy-
ne na die goudvelde, waar be-
ter salarisse betaal is. Boshof 
se ligging is van so ’n aard dat 
die pad na die Transvaal deur 
die distrik loop.

Pokke het in 1882 op Kim-
berley se diamantvelde uitge-
breek. Spoedig versprei pokke 
ook onder die wit boere langs 
die pad.

Die plaasskole word gesluit 
en kontak met bure en vreem-
des word vermy. Die Strausse 
se buurplaas Blesbokfontein 
het aan die Vrystaatse presi-
dent, pres. Hoffman, behoort. 
Op dié plaas het die Zitter-ge-
sin gewoon: pa, ma en ses kin-
ders. Spoedig het pokke ook 
onder die gesin uitgebreek.

Oupa Willie Strauss het 
daagliks vir die mense kos ge-
neem. Hy het die kos ’n ent 
van die huis neergesit, waar 
een van die gesin wat nog ge-
sond was, dit kom haal het. 
Een oggend toe hy weer met 
die kos daar kom, kom die 11-
jarige dogtertjie uit die huis 
en sê dat sy die enigste een is 
wat lewe, almal in die huis is 
dood.

Oupa Willie het gesê sy 
moet haar hare afskeer, al 
haar klere uittrek en ver-
brand, en haar van kop tot to-
ne met skaapdip was. Hy het 
’n kombers oor haar gehang 
en haar gegee vir ’n Erasmus-
gesin wat daar naby gewoon 
het. Die Erasmus-egpaar het 
vier kinders verloor. Die Zit-
ter-huis, met alles in, is aan 
die brand gesteek.

In die begin was daar ou 
Matthysen en sy swart helper 

wat immuun was teen pokke, 
wat die lyke met sy bokwa 
kom haal en met ’n sinkplaat 
in die graf laat afgly het. La-
ter het die dooies net te veel 
geraak, en kon hulle nie by al-
mal uitkom nie.

Die Strausse se bure aan 
die ander kant was Van Zyls. 
Van hulle het net een seun, ’n 
dogtertjie, Nellie, en die pa 
oorgebly. Nellie het later met 
een van oupa Willie Strauss 
se seuns, Jan, getrou. Jan was 
een van die stigterslede van 
die dorp Hertzogville, wat la-
ter in die omgewing aangelê 
is.

Oupa Willie het ook ’n Wes-
sels-gesin besoek nadat hy 
hulle vir ’n ruk nie gesien het 
nie. In die huis het hy gevind 
dat die egpaar al ’n paar dae 
dood is. Daar was ’n jaar oue 
baba wat nog geleef het en ge-
skree het van die honger.

Teenmaatreëls soos bero-
kingshuise en ’n grenswag-
stelsel het nie die gewenste 
uitwerking in die distrik ge-
had om die siekte onder be-
heer te bring nie. Die werk-
saamhede van doelgerigte ge-
sondheidskomitees tesame 
met ’n inentingsveldtog het 
mettertyd die deurslag in die 
stryd teen die pokke-epidemie 
in die distrik Boshof gegee.

Die epidemie het tot 1884 ge-
duur. Veral kinders is baie 
swaar getref. Op die ou plase 
in die distrik Hertzogville lê 
nog rye ongemerkte kalkklip-
grafte van mense wat in dié 
tyd dood is. Daar word gesê 
dat byna die helfte van Hert-
zogville se mense van 1882 tot 
1884 dood is.

Pokke eis helfte 
van Hertzogville

Willie Strauss

Met die koronavirus van 2019 
(Covid-19) wat nou die nuus 
oorheers, het Tinus Linde van 
Hertzogville in sy oumagrootjie 
Bettie Strauss se geskrifte oor die 
pokke-epidemie van 1882 gaan 
oplees.
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Marita Herselman

’n Vrystaatse dierewelsynsorga-
nisasie gaan al vir meer as ’n 
week van deur tot deur in die 
townships om hondekos uit te 
deel en na die welstand van die 
mens se beste vriend om te 
sien.

Die Cluny Animal Trust in 
Fouriesburg help dat massas 
diere kos kry en gesond bly.

Die organisasie het vier ton 
hondekos uit skenkings gekoop, 
waarvan daar reeds 400 kg ver-
lede week uitgedeel is en 650 kg 
kos die naweek in pakkies opge-
maak is om uit te deel, sê Chan-
tel van den Berg, wat sedert 
2016 by die organisasie betrok-
ke is. 

Hulle het die kosprojek vir 
diere in die townships in die 
omgewing van Fouriesburg en 
Clarens begin nadat lede van 
die gemeenskap wat kos vir 
mense uitgedeel het, om hulp 
gevra het. Met hul uitreik het 
die gemeenskapslede gesien die 
diere hier kry swaar, sê sy.

“Hulle het baie honde sien 
rondbeweeg wat nie kos het 

nie.”
Hulle behandel honde en kat-

te, en deel ook katkos uit.
Van den Berg sê die span pro-

beer daagliks kos uitdeel, maar 
fokus sommige dae net op die 
mediese sy van die organisasie.

Die organisasie het deur ’n 

plasing op Facebook bykans 
R60 000 ingesamel om die hon-
dekos wat nou uitgedeel word, 
te koop.

Die Cluny Animal Trust be-
ywer hom in die algemeen vir 
die sterilisasie, inenting, ont-
wurming en behandeling van 

diere en die opvoeding oor ver-
antwoordelike eienaarskap wat 
diere betref.

Die organisasie het dus nie 

die geld om kos te gaan koop en 
uit te deel nie en het daarom op 
Facebook geskryf, sê Van den 
Berg.

Die span verpak die hondekos 
in sakkies van 2,5 kg tot 3 kg. 

“Ons gaan in die township 
van huis tot huis en vra of daar 
’n hond of kat is. Dan onder-
soek ons die diere, gee inen-
tings, ontwurm hulle en maak 
seker die diere is veilig.”

Hulle sien sowat 50 honde en 
katte per dag.

Sy sê die inwoners in die in-
formele nedersettings is bekom-
merd omdat hulle nie kan werk 
nie.

“Hulle kan nie meer hul ge-
sinne voed nie. 

“Hulle is baie dankbaar vir 
die hulp wat hulle kry, maar 
hulle is baie bekommerd oor 
die toekoms.”

Van den Berg sê dit is won-
derlik om te sien hoe mense in 
die informele gebiede die inper-
kingstyd respekteer.

“Ja, kinders speel hier en 
daar rond. Ja, hulle bly ses 
mense in ’n kamer, maar hulle 
is tog by die huis.”

Massas honde en katte in townships kry kos en behandeling

Spanlede van die Cluny Animal Trust maak pakkies hondekos op. Van links is dr. Katherine Barker, Malcolm 
Woolmore en Jan Sander.                         

Chantel van den Berg (links), die troeteldiereienaar en Jan Sander, met 
die behandeling van ’n hond in Mashaeng, Fouriesburg. 

Skenk só
Vir meer inligting oor die Cluny 
Animal Trust of om ’n skenking 
te maak, kontak Chantel van 
den Berg by 079 830 1438 of 
chantel@clunyanimal-
trust.co.za.


