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Tydens die doodsnikke van die 
Tweede Anglo-Boereoorlog, op 29 
April 1902, is 'n skietstilstand tussen 

die Boer -en Britse magte gereël by O'Kiep 
in Namakwaland sodat 'n rugby-wedstryd 
tussen dié twee kan plaasvind.

 Generaal Manie Maritz het aan Majoor 
Edwards, die bevelvoerder van die beleërde 
Britse magte in die Noord-Kaapse dorpie, 
op 28 April 1902 geskryf dat hy instem dat 
dié twee magte 'n rugbywedstryd teen 
mekaar kan speel.

 Alhoewel sommige bronne melding 
maak dat die wedstryd nooit plaasgevind 
het nie, het ek afgekom op 'n toespraak wat 
die voormalige Hoof van die SADF, 
Generaal Jannie Geldenhuys gelewer het 
op 16 Augustus 2009, wat noem dat die 
wedstryd wel plaasgevind het.

Hy noem dat hy besoek afgelê het aan 

"Die dag toe oorlog moes 
stop vir rugby"

Manie Maritz, seun van die voormalige 
Boere-generaal Manie Maritz, wie formeel 
met sy Britse-eweknie 'n tyd & plek 
onderhandel het vir 'n rugbywedstryd by 
O'Kiep, en dat 'n skietstilstand sal plaasvind 
tussen 12:00nm en sonsondergang vir die 
wedstryd om gespeel te word.

 In teenstelling tot die algemene opvatting 
dat die wedstryd slegs beplan was maar 
nooit 'n werklikheid geword het nie, noem 
Mr. Maritz dat sy pa bevestig het dat die 
wedstryd wel plaasgevind het - maar word 
ongelukkig geen meldinging gemaak van 
die finale telling nie, slegs dat almal hulself 
baie geniet het tydens die spel!

 Dit was slegs 'n maand voor die einde 
van die Anglo-Boereoorlog, op 'n bitter 
afgeleë area in wat vandag die Noord-Kaap 
is, en kan mens indink dat hierdie manne, 
aan albei kante van die stryd, moeg was vir 

die gruwels wat gepaard gaan met oorlog, 
en sou so 'n rugby-wedstryd waarlik die 
moraal lig van almal wat betrokke was.

 Alhoewel die eerste rugbywedstryd in 
Suid-Afrika al in 1862 plaasgevind het, is 
rugby na die Oorlog teruggeneem in die 
harte van die bevryde gevangenes, en het 
die bygedra tot die snelle ontwikkeling van 

die spel op eie bodem.
 Tydens die 1906-1907 rugbytoer na 

Brittanje, slegs 4 jaar na die Oorlog, het Paul 
Roos gesê: “…hierdie toer sal by vêrre meer 
doen om die onstuimige waters van Suid-
Afrika te kalmeer as jare se wetgewing”.

We would 
love to 
h e a r 

what our readers 
are doing to keep 
the lockdown 
blues at bay. 

Please send us 
news of how you 
spend your days 
and feel free to 
include photos for 
CXPRESS to 
consider for 
inclusion in 
u p c o m i n g 
editions.

Email your 
lockdown low-
downs to 
h e r a l d n u u s @
hei lbron .co .za , 
and remember to 
include your name 
and contact 
details.
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