
Boek 1: Kalahari Mac

Die eerste boek in die Kalahari-Mac reeks beskryf die outeur se aandeel in die Tweede

Vryheidsoorlog. Die boek is in die volgende hoofstukke verdeel:

 Voorwoord

 Ek maak kennis met die wereld

 Die eerste burgers daag op

 My eerste waaghalsige ondervinding

 Ek maak kennis met oom Japie

 My eerste kennismaking met Suidwes

 Dorsdood

 Ek maak 'n einde aan my slawerny

 My aankoms by die boerekommandos

 My vuurdoop

 Ek van my eerste rooinek

 Grappe op kommando

 Die gruwelike Krygsraad

 'n Burger word deur 'n Kakie verras

 Ons vang die kosdiewe

 Her-ontmoeting met my suster

 Eindelik die vrede
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Boek 2 – In die veld teen Marengo

Die tweede boek in die Kalahari-Mac reeks beskryf die outeur se aandeel in die veldtog teen

Marengo in die destydse Duits-Wes Afrika. Hy sluit op 15-jarige aan as vrywilliger by die

Duite lëer in Duits-Wes en neem deel aan 'n aantal aksiebelaaide veldslae teen Marengo.

Die boek is in die volgende hoofstukke verdeel:

 Uitkoms lag ons toe

 Krygsvrywilliger in die Duitse lëer

 My kennismaking met Marengo

 Die gevaarlike rapport

 Die groot slag van Narudas

 'n Duitse lëer word vernietig

 Die groot slag van Harigekakabeen

 Terug na Warmbad

 Afsku vir die lewe

 Die Groendoorn-sinjaalkop

 Ek slaan alleen voet in die wind



 Die geveg by Wortel

 Koos se pyp ontplof

 Jakob Marengo

 'n Slang aan my ma se rok

 Ek kry vier koeëls gelyktydig deur my

 My beskermende gees help weer

 Die spooknag

 Marengo breek deur ons ystermuur

 Toeval beëindig die oorlog

 Verhouding tussen die Boere en die Duitsers

 Was dit 'n flater?
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Boek 3 – Agter die skerms met die rebelle

Die derde boek in die Kalahari-Mac reeks beskryf die outeur se betrokkenheid met die

Rebellie en die Eerste Wêreldoorlog. Interessante insigte word gegee oor die verskille tussen

Maritz en Kemp asook oor siener Van Rensburg.

Die boek is in die volgende hoofstukke verdeel:

 Rustige tussenpose

 Uitbreek van Wêreldoorlog 1

 Onverklaarbare voorbodes

 Ek moet vlug

 Ek ontmoet die kommandeur

 Die eerste slag

 Ons wag op die Rebellie

 Maritz en Von Heydebreck verskil

 Meningsverskille tussen die Rebelle

 Weer my wakende engel

 Generaal Kemp daag op

 Oom Niklaas die siener

 Haakplekke tussen Kemp en Maritz

 Die profeet weer aan die beurt

 Ons val die Unie binne

 Oom Niklaas se laaste profesie

 Die slag van Upington

 Oorgawe en die einde van die Rebellie

 Franke voel opgewasse teen Unie-troepe

 Teregstelling van Jan van Wyk

 Die goewerneur ontbied my



 Von Harlin loop sy rieme styf

 Franke ontbied my weer
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Boek 4- Op vlug deur donker Afrika

Die vierde boek in die Kalahari-Mac reeks vertel die verhaal van die oorblywende rebelle

(wat hul by Genl Manie Maritz aangesluit het tydens die rebellie van 1914-1915) wat nie wou

oorgee nie en na Angola uitgewyk het. Hul uiteindelike deportasie na Portugal word ook

beskryf.

Die boek is in die volgende hoofstukke verdeel:

 Voorwoord

 Noordwaarts

 Aan die Okawangorivier

 Die *swart* ystersmid

 Ons word deur die *swart* hordes omsingel

 Die buitengewone intelligensie van 'n perd

 ‘n Vet eland bring verligting

 •Grappe in donker dae

 Die Omuramba loop dood

 Op Generaal Maritz se spoor

 Pragtige sonsondergang

 Eindelik kontak met die Boesmans

 Grappige ontmoeting met die eerste twee Portugese

 Ons wiele rol oor lyke

 Vier *swartes* word met doringdraad opgehang

 Nog afskuwelike gesigte

 Die Portugese probeer my vang

 Ek bereik Humpata

 Lottie se laaste grap

 Terug na Humpata

 Ondervindings in Luanda

 Anna ly onskuldige smarte

 Inboorlinge hou begrafnis

 Skielike einde aan verblyf op Luanda
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Boek 5 – Twaalf jaar as banneling

Die laaste boek in die Kalahari-Mac reeks beskryf die outeur se rondswerfjare gedurende en

na die eerste Wêreldoorlog as banneling in Europa tot met sy terugkeer na die Unie na twaalf

lang jare.

Die boek is in die volgende hoofstukke verdeel:

 Luanda verdwyn in die verte

 Die skip blaas alarm

 Weer 'n skielike verandering

 Vlug-planne

 Oor die Portugese grens

 Misverstand versoorsaak vir ons moeilikheid

 By die Duitse ambassadeur in Madrid

 Ons ontmoeting met Maritz

 Ons word met geesdriftige ophef ontvang

 Ons word deur generaal Cabelcanti na 'n feesviering genooi

 Ons huur 'n spookhuis

 Eienaardige volksgewoontes van Spanje

 Eerste tekens dat die oorlog sy einde nader

 Die laaste en ergste skok het my tydelik uit balans geruk

 Kaal vuis teen stokke en messe

 Twee dapperes daag mekaar met messe

 Op reis na Duitsland

 Elsie ruk my reg

 Penarie met 'n worshond

 Terug in Spanje

 Ek begin 'n interessante besigheid

 Ek wil eie ondervinding opdoen

 Verkoop besigheid en verlaat Madrid

 Ek kry 'n paspoort

 Ek stap in Engeland aan wal

 Ek stap in Kaapstad aan wal
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