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Wie onthou nog die gediggie: Muskietejag van A D Keet (ook later deur Annelie van 
Rooyen as liedjie gesing.) 

MUSKIETEJAG 
Jou vabond, wag, ek sal jou kry, 
Van jou sal net ’n bloedkol bly 
Hier op my kamermure, 
Deur jou vervloekte gonsery, 
Deur jou gebyt en plagery 
Kon ek nie slaap vir ure. 
Mag ek my voorstel, eer ons skei 
Eer jy die doodslag van my kry — 
My naam is van der Merwe. 
Muskiet, wees maar nie treurig nie 
Wees ook nie so kieskeurig nie, 
Jy moet tog één dag sterwe. 
Verwekker van malaria, 
Sing maar jou laaste aria — 
Nog een minuut vir grasie 
Al soebat jy nou nog so lang, 
Al sê jy ook: ek is nie bang, 
Nooit sien jy weer jou nasie ... 
Hoe sedig sit hy. O, die kring!* 
Sy kinders kan maar kranse bring, 
Nou gaan die vabond sterwe ... 
Pardoef! Dis mis! Daar gaan hy weer! 
Maar dood sal hy, sowaar, ek sweer - 
My naam is van der Merwe! 



*rakker 
Muskiete is ‘n groep van ongeveer 3500 spesies van klein insekte en ’n tipe vlieg, 

Orde Diptera, Familie Culicidae (vanaf die Latynse woord culex wat "muggie" beteken.) 
Die woord muskiet kom van Spaans mosca en die verkleining -ito wat dan ‘klein vlieg’ 
beteken. 

Hoekom draai muskiete om jou kop? Rich Pollack, ’n Entimoloog (Insektekundige) 
gee die volgende verklaring. 

Wyfiemuskiete mag moontlik tot jou aangetrokke wees omdat jy koolstofdioksied 
uitasem en dalk ook ander substansies wat sy aangenaam vind. Dis beter dat sy om jou 
kop sirkel en jou uitermate irriteer as dat sy jou byt. Soos hulle sê: blaffende honde byt 
nie. 

Maar daar is nog ander moontlikhede. Dalk is die muskiet wat jou pla, ’n mannetjie. 
Manlike muskiete kan nie byt nie. Hulle kan egter, om onbekende redes, veranderende 
konsentrasies van koolsuurgas opspoor en daarop reageer. Daarom vorm 
mannetjiemuskiete paringswerms. Hulle kies ’n bepaalde eienskap van die landskap, soos 
’n groot boom, ’n rots of ’n mens en swerm bokant die voorwerp. Meestal is die 
voorwerp nie-lewend en die swerms is dan staties. Ander kere, soos wanneer hulle swerm 
bokant die kop van ’n dier of ’n mens, beweeg hulle saam. 

Soms bevat dié swerms duisende mannetjies. As ’n dametjie verbykom, is dit ’n 
uitgemaakte saak dat sy gegryp sal word en paar met die sterkste, slimste of gelukkigste 
een van die swerm. 

Nie alle soorte muskiete is popsterre en doen hierdie lugdans nie en ons weet sommige 
teiken eerder die enkels of ander ontblote dele van die menslike liggaam. Hulle zoei dus 
nie in jou ore nie, maar takel jou sommer direk.  

Vir ons maak dit nie saak of hulle swerm en of hulle manlik of vroulik is of dalk ’n 
ander soort vlieg is nie. Hulle bly ’n irritasie veral die wat arias aanhef net as jy aan die 
slaap wil raak en soos kamikazes op jou afpyl. 

En hulle is lief vir O’s.  
’n Studie het bevind muskiete land meer op mense in die bloedgroep O, amper twee 

keer meer as op mense in die bloedgroep A. Tipe B lê so tussenin. Boonop skei 85% 
mense ’n chemiese substansie deur hulle velle af wat aandui in watter bloedgroep hulle 
val en net 15% doen dit nie. Muskiete is baie liewer vir die wat hulle bloedgroepe 
adverteer as vir die nie-uitskeiers, maak nie saak in watter bloedgroep hulle val nie.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mosquito  
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/why-do-mosquitoes-bite-some-

people-more-than-others-10255934/#9Jvz1fxv9V6hyDwm.99  
 


