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SAWA OOS-RAND 

28 - 30 Oktober 2011  

Doornpoort - Jan Smutshuis 

SAWA Oos-Rand het weer vir die eerste keer in baie jare by hierdie terrein 
kom kamp. Ons het ook gesorg dat die kampnaweek oorvleuel met Irene 
se kunsmark dag, sodat ons ‘n lekker markdag kon beleef. 

 

Vrydag: 
Die kamp is nie ver van ons huise af nie, en van die woonwaens daag sommer lekker vroeg op by die kamp. 
Maar wat ‘n ontnugtering wag op die manne wat kamp opslaan... die grond is so hard soos graniet, en 
menige tentpenne word in die proses gebuig, met ‘n gepaste woord of wat wat daarmee saamgaan. Ons 
slaan behoorlik penne in dat die vonke spat in die bloedige hitte, en die onweerswolke wat dreigend 
naderstaan in die agtermiddag, is ‘n welkome gesig, want toe kon ons almal doen met ‘n bietjie lafenis. 
 
Maar ons het almal te gou gepraat, want 
toe kry ons die moeder van alle storms; 
dit blits, die wind probeer ons weer terug 
waai huis toe, dit reën, en om alles te 
kroon, gaan die elektrisiteit ook nog uit. 
Dit beteken toe dat ons heel Vrydag-aand 
sonder krag sit, en ons moes maar in die 
lig van ‘n paar koplampies, en ‘n paar 12v ligte, aandete opdis.  
Die donkerte het geensins ons aandete bederf nie, en almal het heerlike vetkoek en bobotie met geelrys 
geniet. 

Laataand, en papnat, daag Buks-hulle by die kamp op. Hulle is toe so laat 
omdat die storm bome gebreek, en groot takke afgeskeur het, en die het 
die pad na die kamp toe versper. Hulle het vir omtrent ‘n uur gespook om 
die pad weer skoon te kry, sodat die karre kom deurkom kamp se rigting 
toe. Een van die takke wat afgeskeur het, het toe ook ons kragdade 
afgeruk, vandaar die rede vir die kragonderbreking. 

 
Hierdie kragonderbreking beteken toe ook dat die ablusiegeriewe pikdonker is, en Jan Ebersohn loop toe 
nog boonop ‘n bloutjie met die Smutshuis-spook! Die spook kon toe kwansuis nie die flitslig in die stort 
uitlos nie, en skuur toe nog boonop verby Jan in die stort, soveel so dat hy die wind verby hom voel kom 
het. Natuurlik het Jan en die spook ook nie te veel vir mekaar te sê gehad nie, want blykbaar is Jan nie so 
geselserig in die hardloop nie, en die feit dat die waslap in die hele proses verlore geraak het, bevestig net 
die spoed waarteen hierdie hele petalje hom afgespeel het.  
 
Saterdag: 
Irene Markdag breek aan, en daar’s ‘n gewoel en 
‘n gewerskaf van dou voor dag af, met al die 
uitstallers wat ‘n gaatjie soek om te af te pak, uit 
te pak en op te slaan. Dis nog donker as die eerste 
karre aankom. 
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Die hele dag is besig, die mark is gewild, en almal is in ‘n gejaag om die laaste 
persente vir die jaar aan te koop, of om hulleself so bietjie te bederf. Die 
tuisgemaakte kos produkte is heerlik, en die uitstallers pronk behoorlik met al 
hulle handewerke. Almal vind iets in hulle smaak, en almal lyk asof hulle die 
mark geniet. 
Ons as streek het nie iets beplan vir die Saterdag oggend ontbyt nie – elkeen 

sou sommer iets by die mark kry om die hol kol te vul. 
 

Die Saterdag-middag was daar weer Melktert opgedis, en 
sommiges het die roete na die koppie, waar genl. Jan 
Smuts elke dag heen gestap het om die natuur en sy 
stiltetyd te geniet, gestap om ledige tyd te verwyl, en om 

‘n paar foto’s te neem..
   
Later die middag is ‘n 
besoek aan Jan Smutshuis 
afgelê, en almal was dit eens dat die besoek baie interessant was, en ook  
baie insiggewend was.

    
Toe is daar in erns begin om die potjies voor te berei vir die aand 
se ete. Jan & Peet het in beheer gestaan van sake, en hulle het 
hulle uitstekend gekwyt van hul taak.     
 
Sondag: 
Sondae oggende is die gebeurlike erediens, gelei deur Jan, gevolg 
deur ‘n groot gesamentlike ontbyt, voordat die groot oppak en 

terugtog aangepak word. 

   
Ons boere tema vir die naweek is 
ook goed ontvang deur almal, en 
daar is ook gepas aangetrek vir die 
geleentheid. 
 
 

 
 
 
** Lukas Maree: “My kiekies is bewyse, my lewensinventaris, ‘n prentjiekommentaar van my bestaan...” ** 


