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Ek groet die leser van hierdie traktaat en sê baie dankie vir die 
belangstelling. Mag jy die traktaat so deurlees dat jy dit ‘n tweede maal wil 
lees. Graag wil ek ook ‘n versoek rig dat die leser die traktaat  sal uitdeel {as 
klaar gelees} sodat die woorde versprei kan word onder die volk.  
 
My naam is Georg du Preez. Ek is ‘n ‘Boere Yashar’EL. Ek werk al verskeie 
jare onder die volk om ons identiteit te openbaar. Ek het tans so 160 
verskillende traktate geskryf oor die gees en vleeslike lewe van die uitverkore 
‘Boer / Yashar’EL/ Sakser. Die traktate gaan oor wat om te doen staan as jy 
die kerk verlaat, dood, trou, doop en veelmeer.         
Met die traktaat is my strewe om die ‘Boerevolk’ aan die suidpunt van Afrika 
meer in te lig oor wie die ‘Boer’ nou werklik is en waarheen ons op pad is.  
 
Met die lees van die traktaat sal die leser sien of agterkom dat ek nie ‘n boek 
skrywer is nie, maar eerder net ‘n student is wat omgee vir sy volksgenote. 
Ek gaan punte aanraak oor die ‘Boerevolk’ wat baie boek skrywers nie 
aangeraak het nie. Die werke wat ek gaan deurgee gaan soos my ander werke 
direk en op die man af wees. Ek gaan nie die leser verveel om boek skrywer 
taktiek te gebruik om geld sensasie of satisfaksie ook al daaruit te put nie.   
 
Ek moet net noem dat ek die regte Naam van ons Koning gebruik soos deur 
VADER daar vir ons gegee was. So noem ek ook dat ek slegs die 1933 /53 
Skrif lees, en aanbeveel vir die Boerevolk. Die sodanige ‘Bybel’ skrywers {van 
vandag} onder die volk verdeel en vertrap die volk met hulle eie 
interpretasies, en so wil ek ook sê van die sodanige geskied skrywers wat 
nooit werklik die “Boer” se identiteit uitgelig het nie.  
 
Lees die traktaat aandagtig deur en vertel jou mede broer daarvan. Die 
uurglas is tans besig om uit te loop vir die ‘Boerevolk’, daarom my smeek en 
pleidooi. 
 
Ons kan begin met vrae soos: Maar wie was die ‘Boer’ nou werklik en waar 
kom hy vandaan? Het die ‘Boer’ ‘n bestaansreg, en is daar ‘n toekoms vir 
hom? Toe die suidpunt van Afrika ontdek was, was hulle dié ‘Boer’(Hulle 
wat eerste voet aan wal gesit het)? Of was die eerste Kaap bewoners saam 
met Jan van Riebeeck die ‘Boere’? Ons kan mekaar soveel stories vertel van 
die verlede, maar is dit werklik ‘n ‘Boere storie’? 
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Daar het soveel lande na die suidpunt getrek om ‘n nuwe begin vir hom en sy 
nageslag te vind. Baie is deur geweld uit Europa en ander nie. Een ding is 
wel verseker {glo ek} dat die Boer ‘n Europeër was.  
Met ondersoek  sal jy die gewoel (van ‘n nuwe volk) onder aan die suidpunt 
van Afrika sien dat dit nie maklike en ‘n suksesvolle  onderneming was nie.  
  
Kom ons kyk na sekere hoogte punte voor die ‘Boer’ se ontstaan en die groot 
trek wat gevolg het.  
Bartolomeus Dias het in 1488 sy voet eerstens aan die suidpunt van Afrika 
gesit en hy was ‘n Portugees {was hy en sy nasate deel van die ‘Boere’ ?}. ‘n 
Klompie jare daarna in 1497 kom Vasco de Gama {wat ook ‘n Portugees was} 
met sy manne na die suidpunt. Die Portugese was woelig rondom die 
suidpunt, maar het meer aandag gegee aan die oostekant waar Mosambiek 
tans is. Met die ontdekkinge het die ander Europese lande ook nuuskierig 
geraak soos die Franse wat in 1503 ‘n draai aan die suidpunt kom maak het. 
Engeland het in 1580 verkenning kom doen en so het Nederland in 1595 ook 
hier ‘n draai kom maak. Met al die verkenners het Holland / Nederland die 
geleentheid aangegryp om eerste te wees om die suidpunt van Afrika ‘n 
volgende landstreek vir hulle as eiendom te maak.  
 
Vanaf die 1600 het die Kapenaars dus Hollands gepraat. Die ander 
inkomelinge wat agterna gekom het soos die Franse, Duitsers en Engelsman 
moes eers verlief geneem het met die taal wat toe in Kaapland gespreek was. 
Die volkere wat wel ingetrek het, het vir ‘n tydperk vasgehou aan hulle taal 
en kultuur, maar moes bes gee aan die Nederlandse regering. Die Duitsers 
was soort van ingevoer deur Nederland na die suidpunt van  Afrika weens 
die oorlog wat hulle uitgeput het in die jare 1618 en 1648. Baie Duitse mans 
het na die suide gevlug weens honger en sonder gesin. Duitsers het 
byvoorbeeld geweet dat hulle vreemdes was in ‘n vreemde land wat reeds 
geannekseer was en dus etlike jare daarna in 1884 Suidwes-Afrika vir hulle 
as ‘n sekondêr gebied geneem het. Hulle het gesorg dat hulle hul taal en 
kultuur in Suid Wes die oorheersende sal wees (Tot vandag toe). 
 
Die Franse het eers in 1688 in die Kaapland aangekom om nes te skop aan 
die suidpunt van Afrika. Die Duitsers en Franse was onder dieselfde druk 
van die Nederlander om hulle taal te praat. Hulle kon nie kerke of skole 
begin met hulle eie moedertaal nie en was gedwing om Hollands te praat.  
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Met die onophoudelike oorloë bo in Europa soos die Franse revolusie en 
andere het die een land die ander se gebiede wat hulle geannekseer het gevat 
as hulle sin. Die Nederlanders wat die Kaapkolonie beheer het as hulle 
eiendom vanaf 1652 tot 1795 moes dit afstaan aan Engeland weens oorloë in 
Europa (Of is Suid Afrika uitverkoop en weggegee deur die VOC ?). Die 
nuut wordende Boervolk uit Duits, Frans en Nederlanders kom Engeland 
ewe skielik in 1797 met hulle eerste heerser ‘George McCartney’. Dié 
gestuurde wat as heerser Kaapland moes heers was vir die Boervolk baie 
interessant “nie dat hulle regtig iets aan die saak kon doen nie” weens hulle 
omstandigheid waaruit hulle gekom het en hier kom woon het. Die Boervolk 
beleef toe die eerste Engelse setlaars wat die Kaappunt bereik eers in 1795.  
Ek glo min van die Boere in Kaapland het geweet dat hulle nou onder Britse 
beheer was. Kort nadat die Britte geland het in die Kaap het hulle die beheer 
oor gevat waarvan daar nie ‘n hoender oor gekraai het nie. Daar het wel ‘n 
groot gewoel ontstaan onder die nuut gevormde Boer weens druk van die 
nuwe heersers oor hulle.  
 

Net om vinnig die prentjie te skilder met die gebeure vanaf die ontdekking:  
Die Portugese woon aan die ooste kant van die suidpunt, die Hollanders 
woon aan die suidpunt en die Duitsers woon aan die weste punt. Die 
suidpunt gaan oor na die Engelsman en die wêreld gaan oor na ‘n vangnet 
van Ha satan. 

                     
Sedert die eerste Engelse setlaars se intrek ‘tussen die volkere van die Kaap’ 
het ’n irritasie onder {reeds 100 jarig bewoners} die bewoners ontstaan. 
Wat nou verstaan moet word is dat die land aan Nederland behoort het, 
maar nie die volke wat daar kom woon het nie. Ek wil amper sê dat die land 
net verhuur was aan sy bewoners. Dus toe Nederland die Kaapkolonie aan 
Engeland oorhandig was die volke op die-koop-toe. Die land behoort nie aan 
hulle nie, maar hulle was welkom om aan te bly.  
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Engeland het sy eie mense ingevoer wat onmiddellik die baas van die land 
was. Die ander volke {Duitsers en Franse wat na 100 jaar hulle taal en 
kultuur verleer en ingeboet het} wat reeds boorlinge van ‘n nuwe volk aan 
die suidpunt van Afrika was, het uitgewerp gevoel. Hulle was reeds deur die 
Nederlanders gedwing om hulle lering te doen, en hier kom die Engelsman.  
Ek wil amper sê dat die vyand elke keer kom met onderdrukking en 
verandering moet weer ontwortel word (Met die reeds gevormde volk). Soos 
die Hollandse taal in die kele van die Duitser en Fransman afgedwing was 
kom die Engelsman en dwing Engels in hulle kele af.  
    
Etlike swaar jare het verloop waar die Engelsman die skole, kerke en alle 
staatsinstansies verengels het. Hulle het die kinders verkleineer as donkies 
as hulle nie die Engelse taal kon praat nie. Die Engelsman wat liberaal was 
{hetsy as gewoonte of as opdrag} het nie net gemengde huwelike tussen 
blankes voorgestaan nie, maar ook tussen inboorlinge en ingevoerde slawe. 
Hulle doel was om die Kaappunt so gou as moontlik uit te baster dat die wit 
Engelsman makliker die oorhand kon kry.  
 
Met al die warboel van die Engelsman wat oor die nuwe volk in Kaapland 
gespoel het {30 jaar lank} was die Boer gebore. Uit die Duits en Franse 
nageslag het ‘n nuwe volk ontstaan, dié “Boer”. Hardekwas vol van 
rebelsheid was hulle. In 1829 het dit in die meer as 15 000 boer se hart 
opgekom om te trek. Daar het klompie, klompie Boere begin trek na die 
binneland opsoek na vrede en stilte weg van die Engelsman. In 1834 het die 
meeste van die wat nie onder die Engelsman se regering wou staan nie 
getrek {wat bekend gestaan het as die groot trek}. Louis Trichardt; Hendrik 
Potgieter; Gert Maritz; Petrus Uys en andere.   
Die Boere het hulle kort, kort vas geloop teen swart volkere wat ook opsoek 
was na beter weivelde. In 1837 het Piet Retief gedink dat onderhandeling ‘n 
uitweg was om land te bekom vir die Boer se nageslag, maar min wetend was 
dit die begin van ons Boere se bloed wat sou voel om land te bekom nie. Piet 
Retief het gesterf saam met sy manne in die kamp van die Zoeloes in 1837. 
Ja nie net hulle nie, maar ook die wat wagtend was op Retief se terugkoms 
teen die hange van die Drakensberge (Ek glo die hele wêreld het geweet van 
die voorval).  
Dit het die Boere tot in hulle binneste gegrief en in opstand gebring. In 1838 
het Andries Pretorius met 400+ man hulle gaan wreek op hulle teenstanders 
met die slag van Bloedrivier. Duisende Zoeloes het daardie dag gesterf, maar  
nie een Boer nie. Die soort oorloë het kort, kort gebeur tussen die Boer en 
die swart volkere. In 1840 was daar slagtings soos by Vegkop; Boomplaas en 
‘n klomp ander swart volk name wat die Boere geloods het. Met al die 
opstande tussen die Voortrekker en die swart volke kom daar vrae op soos 
hoekom was hulle so in opstand teen die Boer? Was die swart stamme 
aangesê en gehelp om die Boer uit te wis?   



     626. 
Vanaf 1840 tot 1852 het die ossewa vir ‘n wyle tot stilstand gekom. Die Brit 
het gesien en agter gekom dat die Boer {Voortrekker} ‘n nuwe volk is wat ‘n 
geharde teenstander geword het.  
 
Voordat ek voorgaan moet ek die leser op die stadium inlig en uitwys wat is 
aan die gebeur aan die suidpunt van Afrika.  
Die papbroek Nederlanders wou nes kom skop aan die suidpunt van Afrika, 
maar het dit moeilik gehad. Hulle eie mense was, maar traag om op te skop 
in Nederland en dus gesukkel met min mense aan die Kaap. Siektes en 
Inboorlinge was vir hulle ‘n groot stryd weens hulle getalle. Met die oorloë in 
die Noorde was daar baie Duitse manne wat gevlug het na Nederland. 
Nederland was tog te bly om die manne te stuur na donker Afrika waar hulle 
makkers maar taamlik  gesukkel het. Die Duitsers het Nederlandse vroue 
gekry op voorwaarde dat hulle alles moes prys gee soos om Hollands te praat 
en hulle kultuur aan neem. Die Franse het ook gevlug van die Noorde, maar 
die meeste van hulle was reeds getroude pare {hulle was ook soos die 
Duitsers gedwing om te doen soos die Nederlanders beveel}.  
‘n Klompie jare na die klomp begin bevestig in Kaapland kom die Engelsman 
en neem eenvoudig die regering van die dag oor saam met die Kolonialiste. 
Die Nederlander, Duitser en Fransman wat op daardie stadium een geword 
het as volk, het die eiendom van Engeland geword. Engeland het hulle eie 
mense na Kaap gebring as die ‘base’ van die land. Al die volkere wat in die 
Kaapkolonie woonagtig gewees het is nou die Engelsman se eiendom en 
onderdaan.  
Nou met die petalje (ontwikkeling) was daar reeds baie Nederlanders met  
Duitser en Franse getroud en met nuwe geslag / gesinne begin {Deur die 
Duits, Frans en die Nederlandse vrou het dié “Boer” opgestaan}.  
 
15 000 Boere besluit hulle trek uit Kaapland en weg van die Britte {Wetend 
dat hulle eintlik aan Engeland behoort} waarvan die Britte vir hulle gesê het 
dat hulle nie mag gaan nie (Die land en die volke behoort aan Engeland, en 
dit sluit die swart volkere in).  Met die rebelsheid van die Boer het die Brit 
hulle laat trek om hulle daardeur uit te wis en daarom die swaar georkestreer-
de aanvalle van die swart volke op die Voortrekkers. Die Engelsman het na 
die swart stamme gegaan en hulle wapens en ander voorrade gegee om die 
Voortrekker te stop om ‘noord’ te trek. Met die aanskouing van al die 
veldslae van die Voortrekker het die Britte begin twyfel of hulle plan om die 
Boer {hulle eiendom} te stop gaan werk.   
 
Nou met die toeloop van sake het Engeland in 1852 ‘n ooreenkoms met die 
Boere gesluit op die plaas Boskop naby Ventersburg. Hulle het dit die 
‘Sandrivier konvensie’ genoem. Dit was net ‘n skyn ooreenkoms, want hulle 
het geweet dat die Boer die Britse eiendom was. Hulle het geweet dat hulle 
later die Boer sou uitwis wat die swart volke nie kon doen nie. 
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Die Engelsman se groot stryd was om selfregering oor al sy onderdane daar 
te stel, maar die Boer was vir hom ‘n pestilensie.  
In vroeë 1870 word daar steenkool, goud en diamante ontdek en die Brit 
oorstroom behoorlik die land in. Die Boer maak sy nek styf teenoor die 
geweldige klomp Engels-manne. Hulle roep op die ooreenkoms van 
Sandrivier, maar met groot valsheid kom die Brit in 1877 en breek die 
ooreenkoms. Die Boere ruk op van heinde en vere om te verdedig wat hulle 
gedink het wat hulle sin was. In Potchefstroom, Bronkhorstspruit, 
Laingsnek, Ingogo (Skuinshoogte), Majuba en waar ook al veg die Boer 
verwoed soos in die dag van Bloedrivier.  
Die Brit trek terug, en die stof het gaan lê vir so 20 jaar of wat. In 1899 kom 
die Britte weer om te neem wat aan hulle behoort. Hulle het met al hulle mag 
gekom na Afrika om die teenstanders uit te wis (20 000 geharde Boere). 
Hulle het geweet met wie hulle te doen het, want die verlede het hulle geleer 
dat die Boer nie ‘n volk is wat net oorgeloop kan word nie. Die Brit het 
hulself die keer goed voorberei om met 500 000 Britte en 30 000 swartes op 
te kommandeur teen geharde Boere. Veldslae was regoor die land waarvan 
die Britte swaar slae gekry het deur die Boer. Met radeloosheid aan die 
Britse kant het hulle die Boer se vrou, kind en oumense in konsentrasie-
kampe opgesluit. Hulle het 118 000 in konsentrasiekampe geplaas waarvan 
die vroue en kinders baie swaar gekry het. Sowat 3 jaar lank het hulle die 
mense verhonger dat meer as 30 000 gesterf het { Oor die 20/25 000 
kinders, 4000 + vroue en die res oumense}. 
Na die uitmoording van die Boer se mense in konsentrasiekampe het die 
Boer met die Brit in 1902 weer vergader {die keer in Vereeniging} waar die 
Boer oorgegee het, want die uitmoording van hulle vroue, kinders en 
oumense was teveel vir hulle. 
Die Boerevolk was weer op hulle knieë om verkoop te word. Die Engelsman 
probeer telkemaal vir die Boervolk deurgee dat hulle die eiendom van 
Engeland was. Paul Kruger en baie ander Boere-leiers het telkemaal in 
Engeland ‘n draai gemaak om die Boer te beskerm of eie gebied te smeek. 
Telkemaal het die Boer onafhanklikheid gesoek by die Brit en dit nie gekry 
nie. Al die valse ooreenkomste het die een na die ander tot niet gegaan.  
Al die gebiede wat die Voortrekker gewen het teen die swart volke het die 
Engelsman ingepalm. Hoekom? Want die Boer is as Britse werkers 
aangesien. Oral waar die Boer voet neer gesit het, het dadelik aan die Brit 
behoort. Dit het begin in Natal waar die Brit die Natal gebied vir hulle gevat 
het; Die Boer het oorgegaan na die Vrystaat waar die Brit dit ook gevat het; 
Die Boer het na die Transvaal gegaan waar die Brit dit ook gevat het. Daar 
was kamstig ‘n ooreenkoms gesluit in 1902 dat die Vrystaat en Transvaal 
weer as Republieke en onafhanklik lande die Boer sin so wees, maar nie te 
min; Net vir die interessante ‘n vraag: Hoekom het die Boer by die mens 
{Britte} kort, kort afhanklikheid gaan soek en nie by hulle hemelse VADER 
nie?  
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Nou hier staan die Boer aan die suidpunt van Afrika waarvan niemand op 
aarde hom gekoop het nie. Tog was hy te koop aangebied. Niemand het hom 
geskep nie maar tog was ons verkoop aan Brittanje. Die Boer behoort nie aan 
Duitsland, Frankryk of Nederland nie (hulle stel ook nie in die Boer belang 
dat hulle na hul lande kan verhuis nie). Daar is geen ander heenkome vir die 
Boer nie. Omrede die Boer ‘n nuwe volk op aarde was het Brittanje {Efraim} 
nie geweet wat om met die nuwe volk aan die suidpunt van Afrika te doen 
nie. Hulle het ons as “deel” van hulle gesien, maar het die teenoorgestelde 
ontvang van die Boer. Die Brit het bespeur dat ons rebelleer teen hulle en 
hul koningin. 
Nie te min het Brittanje die Boer ondermyn en onderdruk  sodat hulle in hul 
doelstellinge kon slaag. 80 tot 90% van die tonne, tonne goud in hulle 
stoorkamers kom uit Suid Afrika. Al die minerale en edelmetale behoort mos 
aan Engeland! Gaan gerus deur ons sodanige leiers {verlede en hede} van die 
volk en jy sal net Broederbond en Vrymesselaars kry wat werk vir die Brit.  
 

Voordat die Swart regering die land by Engeland gekry het om op te mors 
was die Boer deur slinkse Afrikaners beheer. Ieder en elk van hulle was die 
kanaal van uitvoere na Engeland. ‘n Baie groot persentasie van Engeland se 
rykdom kom van Suid Afrika.  
Mense ons sit in dieselfde posisie as wat die Boere gesit het die dag toe die 
Groot Trek wou plaasvind. Die Engelsman wil die Boer dood of ten minste 
verbaster hê. Kom tot die besef dat die land nog nooit aan die Boer behoort 
het nie, maar wel nog steeds aan Engeland. Daar was soveel pogings wat die 
Boer aangewend het in die verlede om die land te bekom, maar glo my dit 
behoort nog steeds aan Engeland. Die Engelsman sien ons al die jare oor die 
hoof en noem prontuit dat ons die lelikste volk op aarde is.  
 

Ek sluit af met die woorde van die traktaat nl.: “Land van die Boer” As ons 
die land {Suid Afrika} die Boer se land wil maak moet ons as ‘n nageslag van 
Bloedrivier opstaan. Ons moet nie onderhandel om ‘n gebied te bekom nie. 
Ons moet nie kerke toe hardloop en alleman god te gaan vra vir ‘n stukkie 
land aan die Suidpunt van Afrika nie. Ons moet nie met Engeland ‘n 
kompromie sluit om die traktate te eerbiedig van die verlede nie. 
Daar moet ‘n besef in ons opkom dat ons Engelse slawe is {soos toe die volk 
in Egipte was}.  
Ek sluit die traktaat in die Naam van die Seun van VADER, “YAHUSHA” 
Joël.1:14 Heilig Sonder ‘n vasdag, roep ‘n vergadering saam! Versamel die 
oudstes, alle inwoners van die land in die huis van die HERE YAH julle God 
Skepper, en roep tot die HERE VADER. Joël.2:15  
  
Ns.: Die Boere moet ‘n vergadering uitgeroep. Die agenda moet wees om die 
land skoon te maak. Skoon van gode beelde en voorvader gees beelde. Die 
obeliske, kruise, vis en duifies, seks huise, vuil boeke en 10 tal .......    
          Bedink dit 


