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I.

Die seekoei in die dieretuin.

..

Ver verby die Bosveld stroom ':d groot rivier. Op·
die walle van hierdie rivier groei die riete en bosse so
dig, dat jy glad nie die rivier kan sien· nie, totdat• jy
op die wal staan. Op die mee.ste plekke is die rivier
d1ep, maar hier e11 daar is daaf .vlak plekke en.groot
sandbanke.
Op 'n lekker warm dag le daar op een van hierdie >
sandbanke twee groot ·seekcieie. .Die. son skyn lekker
en dit lyk of die seekoeie slaap. Nie· ver· van hulle
af 'nie speel daar drie ·of vier .ldein£jies: Klein seekoeie speel net soos kleiri honde of katte. Hulle bekruip mekaar en i;ol mekaar onderstebo, rol rond' in
die warm sand, en het 'die grootste pret. Een van"'"
hulle, die kleinste, word' so opgewonde, dat hy glad
nie kyk waarnatoe hy rol nie, ·en voordat hy homself
kan stop, ·rol hy oor en oor, af van die sandbank af', iii
die vlak water net onder, eii byna op 'n groot kroko:
dil. Otjie, dit WBiS sy :riaam, .skree vreeslik,. want hy
wis die krokodil maak horn .dadelik dood, asJiy die
kans. kry. Maar voor die kro1todil riog. tvd bet' om om
te draai, is Dtjie·se ma daar Gm horn Xe help. Sy ;tel
een. van haar swaar pote op .eJJ. gee :die krokodil- tn
stamp, qat hy in die dieper water val, en 'dan spring
sf_.in agter horn. Die kroliodil faat vat·en swem :weg
so gou as hy kan", totd~t hy ver van aie sandba~".af
is, dan kyk h)i.nog 'n keer om, om t~ sien ·or OtJie: se
ma agter horn aankom. Otjie se ma gaan net 'n·kleiji
endjie· agter .die k,rokodil aan. _ Dan qraai sy· weer· om.
S"y is lifi vaD:.dag. Sy het so lekker :iri die son gele, 'nou
h.et sy nie Ius om met die krokodil te veg nie. ·Otjfo
~ta.an op sy ma en wag: _Sy ·hart klop :vin11ig. · 0, hoe
w;at nqg
dapper is s~ tog! Hykyk ..r.Orn;i of ~y qiaters,
.
...
_,

.
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-0p die sandbank is, ook gesien het, 'hoe sy ma hom
van 'n gewisse dood gered het.
,) T.o~ syterugkom, ·~e·hy·vir·?y-ma, hoe trots hy op
b'.iar· is. ·sy nra antwo6rd: , ;J a Otjie, ek kan jo11
van'. a;l d1e diere- red, net: van manne met gewere karl
njetriand jou v<re·d nie as jy liuJle sien, hardloop weg en
sdek'tskuilp'lek,: eh as jy·skuilplek het, ie· baie·'Stil1'":
·~: Pa~r dae later was ·daar groot oproer en angs
.1~1;1,~~"'di~ "r'ivier. Daar was manne met_ gewe,re naby.
~~µ·,~~:r(die groot' s~ekoeie h~~ hulle ~elf gesien.
,'',~"'Di~·vplgende, morEfry Ot1ie heerhk op ma se.rug:
..D~e· riyier' stropJrl sterk, maar daarvoor w~s · hy nie
bang ni'e:. Otj!kstaan op die bree rug van sy ma, .·daar
w'~E? hy~veilig, ~y kon ''Y:el teen die stroom op:
. ... :
: ' op·eens · 'n vreeslike klapl Die manne is' daar;.
hnlle. s)ri~tl Otjie se ma swem harder eff harder om:
-weg te_ kom. Nog "n skot; hierdie keer het hulle haa:r
:raalrgeskiet. Met 'n· snork sink sy d<;>od weg. Orals
waar -Otjie. kyk, ~i~n hy bloed .. Hy probee~ O!ll weg te
swem,· maar op. dieselfde oombhk·1s hy vas m 'n net. :
Hy spartel en skop en gaan te kere, maar dit help
.alles i;iiks. Die-net trek vaster, en met rukke, nou bo
<Ue water, nou onder, word' hy na q~e kan.t .en op die.
wal getrek. Uitasem en -halfdood kom hy op die waJ
aan. 'Sy n;ioeqer s~ woorde kl~nknog in 'sy.ore. Daar
is geen skmlplek·me, so moet'hy hardloop! Hy probeer,
maar hoe harder hy skop, hoe m~er raak sy voete in
die net vas. Na 'n tyd gee.: hy <lit .op as hopeloos en
le stil, ter~l een van .die manne die net l()smaak, horn
uit~L~n· in,, 'n kas.sit, waarin 'n hoop gras le. Otjie
kr.~ip diep · onder die gras in en l~ heeltemal stil; hy
was· d~odmoeg en na 'n tydjie raak hy ·aan die sl~ap~
Otjie het
Ian~ tyd geslaap. Hy ~e_t glad,'"nj~
gemerk, dat 'die manne horn wegdra na die kamp, en

:n
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hom toe met kaffers. na.,•die stasie stuur nie. 'n Man
maak die kas oop. OtJi~ skrik wakker. Waar is
liy? Wat se geraas, is dit 1 Die man tel Otjie uit. Hy
·kyk rond. Hy .is buite. Die son .skyn, -maar waar
,is die rivier, die sandbank en die, bo.s€!e 1 Waar sy
ma en sy maters 1 Die man gee vir" hqm melk en dra
horn toe na die trein, wat daar staan en 'stoom om weg
te gaan. Toe onthou Otjie alles. Hy was vreeslik
bang, hy was nog nooit in 'n t:rein gewees nie. 'n Man
in die trein sit horn in 'n hoe sinkbad met water.
Otjie was so bang, dat hy skaars kon·swem. Die :i;nan
gaan weg. Otjie swem dadelik na die kant van die
bad en wil uitklim. Maar hy kan nie. Die bad was
:baie diep en die rand was ver ho sy kop,. :S::y probeer
een ,twee, drie keer, maar hy kan nie uitkom nie. Toe
le hy op die water en rus, en dink verde:r; hoe hy sal
uitkom. Opeens fluit die trein. Die water begin te
skommel, Otjie word van kant tot kant gestamp, :die
water slaan hoog by sy kop en dit is net met moeite,
dat hy kan·verhinder om nie teen die hard~ bad aan te
stamp nie. Die water spat so hoog, nou van die een
kant, nou van die antler, dat hy nouliks tyd krr..om
iedere npu .en dan asem te ha.al. Hy~.js nog Uei~;:~
kan ,nog me so lank onder die water. bly as sy rtrA· · ·
.
Na 'n lang tyd word die geraas minder A~
eindelik.heeltemal. Die w~ter bedaar ook.. Di'."'~·
van die trein word oopgemaak en 'n man kom in, ·haa!
Otjie uit en gee horn warm melk om te drink. Otfie
kyk met dankba:r:e oe na die man. Net het Otjie die
melk klaargedrink, en dink hy hoe lekker hy nou sal
rus, toe tel die man horn op en sit horn weer in die barl.
Otjie was teleurgestelg, sy b,art iv.:prd bitter teen die
mense. Sy moecjel"wa$ reg. Sy. h~t Jiom vertel die men.se is alma] w:r.eed, hulle weet niks~van diere nie. Dif'

geraaE.;; en -die gestamp begill,/Weet Dit hou so· aan.
G~raa.s· e:Q.: gestamp,. en µoif en dan 'n bietjie. !~s, .ep
melk; en dan .weer geraa~ en-ges_tamp, totdat OtJ1e verswak en half dood yan rdie k~m en die" inspanning, -om
nie teen die kante-yan die bad te stamp ni~. alle hoop
or., verlossing opgegee het.
·

II.
J:?ie trein stop weer 'n keer. Die deur word oopgemaak en 'n _J;Uan koni in, :wat hy nog nooit vantevore gesi~n het _nie, 'Toe Hy Otjie in die water kry,
tel hy horn dadelik uit en se~
,,Arme dJ.ng~ het tjje dom rnense jou die hele end
m 'n bad water ·gebring1 Hulle <link jy is 'n waterdier, en jy is tog maar :p.et '.n hal.we waterdier."
Otjie kyk die man aari. Sou hy horn beter verstaan as die antler, of sou hy horn ook weer terugsit
in die water J Ne~, regtig_I Hy"~ord in 'n kas gesi_t,
op . 'n wa gelaai, en na die dieretuin gebring. Toe
Otjie by die dieretuin aankom, sit d_ie m~n horn in 'n
mc;ioi warm hok: Daar was stl'C>oi ·vir Otjie' om op te
l& en 'die een kant van die hok was van glas, sodat die
son mooi ~n kon skyn en elke dag kry hy le~ker warm
melk.
Oi:p.trent 'n we~k nadat Otjie na die dieretuin ge~om net, vo~l hy ROveel sterket, dat hy ~ink:
,.,,E;k wil tdg sieil wa~ buitekant hierdie ht>k is."
Die deur van sy ho~kie ytas. oop. 41_tyd as die son
1ekkei; wa..rm skyn, d~n tnaak Dtjie se. oppasser tlie
~eur in die II}Ol'~ oop.
Tpe hy 'buite ~om, vind hy, .<lat hy nou ifi 'n gro1;8r, oop hbk is met ar~aa om. In di~-mi. ddel van hier·aie hok i.l daar 'ri'sementbad met watet.

, Otjie ga~ le.· in di~ soil en kyk~na die wl:\ter.
,
,,Hulle kry illy nie '\Veer in 'n bad water nie,"
dipk: hy, ,,ek het swaar genoeg gekry laaste keer.?'
Na 'n tyd kom Otjie se oppasser met sy bottel.
Otjie het uit 'n bottel gedrink, net.soos 'n klein bab&tjie.
Elke dag het 9tjie nou na buite gegaan. Een
middag was dit tog te vreeslik warm. Otjie kyk na
die water.
,,Sal dit weer so baie skommel en stamp as ek
daar ingaan 1 Dit lyk mooi stil, maar die antler water was ook eers stil," se Otjie vir homself. Hy wis
nie dat dit die trein was, wat die water so la.at skommel het nie, hy dag water in 'n bad moet maat..,altyd
so voel. Vir 'Ii lang tyd dink Otjie daaroor .. Toe
kom daar 'n klein meisie met haar ma; hulle het al die
diere in die dieretuin gesien en nou kom hulle ook na
Otjie ~yl<.
, ,I;loekom gaan die seekoeitjie nie in die water
nie, Ma 1" vra die dogtertjie.
,,0, hy is nog te klein," se haar m~.
Otjie hoor dit. So,, die mense dink hy is nog te
klein, hulle wtiet ~eker glad nie, dat hy al in 'n. grooi
rivier ge§wem het nie, al was dit- dan op sy ma se ·rug.
Otjie staan op en gaan in die water. Hy wou tog vu
die -vrou en haar dogtertjie wys, dat hy nie te klem,
is om in 'n bad te swem nie. Eers washy baie versigtig en het heeltemal naby die kant gebly, sodat hy gemaklik kon uitklim, as dit begin te skommel, maar ·
na 'n tyd word hy dapperder en swem oor. na die a.n- ·
der kant en weer terug.
.. Vir 'n lang tyd was Otjie in hierdie hok. Hy het
lekker·geleef; iedere dag speel hy in die water en le in
die:son, . en"in die aand gaan hy in sy klein hokkie om
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te slaap. Otjie het vinil~~e o~i. Toe hy omtrentf
'n jaar in die dieretuin was et hy s0veel groter ger
wo'rd, dat hy am per te gr t w-as vir :SY slaapliokkie.
Eendag gebeur daar iets wat van groot belang v'ir

Otjie was. Die baas van die dieretuin kom om na horn
te kyk, en toe hy sien, hoe groot 'Otjie noua;Lis, se hy:
,,Hierdie hok is te klein, hy moet 'n groter hok kry."
Maar dit het tog nog 'n lang tyd geduur, vo6rdat
sy oppasser eendag kom en die deur oopmaak en Otjie
uitja. Otjie draf uit. Hy word verby die hok van
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die leeus· :gaja.. .Otji~as 'n bietjie bang, maar hy
ma_ ak',of hy:·ltulle .gla : ie. sien nie .. Toe· cior "n grasplek, ·en ·verb~'n groat ok. met v:oels, 'n pad op· en
dan in 'n groat stal.
i\. was sy 'nuwe slaapplek.
Otjie kyk _yon~. J?aar aan die antler kant was 'n
deur. OtJie loop mt.
,,0, hoe heerlik," <link Otjie, ,,amper net so mooi
soos by die rivier."
Daar is 'n groat p~ vir Otjie om in die son te le,
net so groat soos die sandbank en daar is ook bosse,
"
nie so dig soos·by die ·rivier nie.
• ,,Maar <lit i~ goed," dinlc' Qtjie, ,,a;> bier man~e
met gewere kom, kan ek hulle tog maklik sien, en dan
hardloop ek net gou. in die stal, dan ka:o hulle my nie
vang nie. Is <lit nie 'n lekker bad nie! Ek sal tog
dade~ik gaan sw.e~m ..''
Die swembi:t:d is groat en diep. Hier kan Otjie
duik en onder op die grand rondwoel. En as julle
eenmaal dieretuin toe .gaan, saJ julle Otjie daar kry.
Eeµ <lag in die week word die bad skoongepia_ak,
·aan loo~ al die water uit, en skoon water lq,op'_in.
Otjie le ~n die son en kyk hoe die water .irilpop· uit 'n
slang wat die oppasser oor die kant ~van Che pad ·1aat
hang ..i Net so gou· as daar genoeg water in is. vi:r
Otjie om te gaan swem, stap hy in, swem na, die1mnt
waar die slang hang-en maak sy mond wyd oop,· Dan
loop al" ~ie water in sy mond in plaas van in die baa.
Na 'n tydjie kom die oppasser om. di~ water af te draai.
iGou swem Otjie na <lie antler kant en maak of hy daar .
speel. Die oppasser kyk verwonderd:
,,Wat makeer .hierdie kraan tog, dat di~,w'ater so
stadig uitkom, die baq._moes nou·a1 vol gewles het, ''

1!

se hy.~n loop weg. Maar Otjie eet, h<?~m die b~d/
nog nie vol is nie. Hy hou to so baie pa~rvan om te
sien, hoe verwohderd die m kyk en pm dan te din~
dat hy slimmer is as die nfnse.
SYLVA MOERDpK.

2.

Hy het die dood gesien.

-Oom .Hans was 'n ou jagter: en kon net skiet:
waar hy mik, val die wild.
Dit is baie jammer dat die wild, verdWy-n-, waarcleur "ons 'jagters ook wegval.
Hulle kan tog sulke mooi stories omtrent die jag
~ die wild vertel.
Sal ons nog stories hoor, as daar
lile meer wild. is nie 1
. Oom ·Hans het ook van visvang gehou; urelank
~on. hy met sy hoek by die water sit.
···:; · ~endag_ gj.!1n hy visvang, d?g kry ·niki;; nie, maar
.die vo~enKmore kry hy_ '~r Eah_ng aan sy naglyn.
E1J cbt was 'n geluk, <;he palmg was vet!.
. Hy ko:rp. toe by sy staanpl~k, krap 'n gat onder
.die,.warm .as, ·ie die paling daarin en ki:ap toe as en kole bo-op. ··
Daarna. stap oom..,Hans weg:om 'n. haas•te gaan
·slf.~~h'.~~~r: hj k?m-gori terug: Sy pal~ng is nou._gaar,
~y.h~~l ~1t. 111t die as en eet ·a1t smaakJ1k ~P·. "
\
D1t het so lekker·gesma~k. dat ~y .:beslmt om :µog
meer ~ "gaan vang.
,,
Toe oom Hans nog so sit en rook, kom sy ou Boesirran daar en krap in die vuur.
1

·

~
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· ,,Waa~s my sla;
die Boesman met ':p.
hbilstem. ,,Dis,'n palin hierdie en dis nie myne nie."
' porn Han8',skrik ho am per lam. en roep uit :-.,, Dan het ek jou slang opg ··et!"
En oom Hanf; vra:. ,,Boesman, wie het jot1 geleer
om slange·hier .te bring 1"
Hy stap toe na f3Y roer, gaan met die roer regoor
die Boesman sit en se:
,,Boesman, as ek voel my dood kom, dan skiet ek
jou eers, voo:r ek sterH"
Asvaal en, verskrik sit die arme Boesrp.an, wat so
graag slang eet. ~
.
·
,,Sit doodstil! Ek skiet jou, eer ek sterf! Waarom het jy so gemaak 1" roep oom Hans.
Nou sit oom Hans- en die arme ou Boesman albei
op die dood en wag. Maar die dood het_nie gekom
nie. So het oom Hans sy roer weer gaan wegsit. Maar
dit'was vir albei 'n benoude"uur. Nooit het die Boesman weer slange -0nde~sy baas se vuur ·kom: begrawe
nie.
~
En noolt het oom Hans weer palings geeet niel
G. R. VON.,WIEl,LIGR.

3.

Nilroaemus ·sw~u:m sP. hArekeninP .

.Nilfodemus Swaap het saam met sy ma in 'n ar.
moedige huisi~ gewoon, naby ~n gr8t:it rivier.
Hulle was· so a!m, dat hul ~~m1ge p.a~ amper me
·
1
geweet het, waar om -kos ~e kry me.: .,""
Ee~dag was...Nikodemus se ma so kwaad oor-'al sy
dom · ~tr~ke, dat sy horn ',n.,_goeie palr~:gege~ }i~t met
.die platriem. 'Toe pet,
horn µitgeja .o:tn" ~ g~~n
wer k sq,ek, waarmE}e: hy ie~ "kon. y~rcij~:µ-

·ss
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Hy het 'n end langs die pad gelooI?J:toe hy 'n lee
bottel sien le. Hy tel die l;>ott~l op en dra ?-it saa'm
,.,met horn. ,,'n· Mens kan/noo1t weet hoe dit te O'as
kom nie,'' se hy .

.·Hy het geloop tot hy by 'n berg kom, tQe klim ~y
daarteen op en gaan sit ho· ~en. 'n krans. Hy het a:l
so honger gehad, dat hy nie nieer ra. ad
. ,Wis nie.
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Daar sien hy 'n klomp heuningbye by 'n klipskeur
uitkom. Nikodemus gaan kyk daar en yinp. 'n lekker
kloinp vet heuningkoeke. Hy het.geeet tot hy genoeg
het, toe het hy die antler helining wtgedruk ep sy .bottel volgema,ak. Nou was. hy. weer t~vrede me~. die hele
wereld en met homs~lf.
..
·
Hy k.lim 'Van die berg af en het 'n end ver: gcloop.
Toe word hy moeg. Die swaap laat sy ,bo~tel heuning
langs horn staan en gaan sit eil planne niaak.
~ .,,My ma het verniet gedink, ek is so sleg," se hy.
,,Hier het ek noual 'n bottel heuning. Ek weet .wat
ek ~aarmee sal do~n. Ek sal die heu:µing verruil vfr
"n hoenderhen. Ek sal my hen mooj~.oppas tot sy 'n
nes vol eiers uitbroei. As ek 'n klomp kuikentjfos het,
Ral ek hulle grootmaak.
Die groot hoenders sal ek verkoop en vir elkeen
t,we~ sielings kry.''
Die swaap draai horn reg en sit weer sy linkerbeen
oor die regter. Hy tel 'n handvol klippertjies op en ·
•
tel hulle tot hy by· twintig kom.
, ,As ek twintig sielings het, dan is dit 'n pond,·'
se die swaap. ,,Daarvoor sal ek vir my 'n bok koop.
Ek sal tog lekker bokmelk drink en al die klein b.okkies
sal ek grootmaak, tot ek 'n hele trop bokke het."
.
Hy draai weer om ep. gaan sit so, dat hy die bottel
heuning kan sien, en begin sy vingers tel.
,,Een, twee, drie, vier.., vyf, ses, sewe, agt, nege,
tlenl" tel die swaap: ,,Nee, tien is te min." Hy tel
~ vingers weer oor tot hy by twintig kom~
,,Ja, twin ..>
tig is genoeg. Ek sal my bokke verko.op, en as~,ek
twintig pond het, dan koop ek vir my 'n koei. ·~Dan
hoef ek nie meer te werk nie, want dan kan
mos
van haar melk lewe. ''

ek

i6
Uaa;r ·begib. die~·swaa~ weer· tel. . Sy vj~gers· ~as
te min. Hy het sy gestteepte-kouse uitget:rek.om..' sy
tone ook byte kom .. }4:aar dit was nog te min. '.Coe
het hy s1'ol'e en· oe en neus ook bygetel.
,,Ja," se die !lWaap, ,,vyf-en-twintig ponQ. lS ge!ralwertjies grqotmaak, tot ek 'n
noeg. Ek sal al
hele trop beeste het, dan sal ek hulle verkoop vir vyfen-twintig pond. Vir die geld koop ek dan vir- my 'n
plaas en -begin lekker hoer.''
Die swaap word so bly, dat hy reg-op spring en
· .
begin te dans.
,,0, 11 se hy, ,,dit sal tog lekker wees. Dan sal
my' ma sien, wat ek alles ·kan uitrig. Die ee:rste dii).g
. wat elf doen, is .om vir my 'n kaffer te huur vir 'n
beeswagter. En as die kaffer nie vir my wil lwste:r
nie, dan· s 1 a an ek horn!"
En hy haak af en slaan die bottel heuning 9,nder;stebo, fyn en flenters teen· die klip en-al die heuning

die

~!

.

.

Weg was al sy rykdom, soos jy seJ_uut! En daar
staan die arme .swaap weer so.nder iets in sy naam.
TANNIE.
Uitr: Die Kaperjolle van die Swaap.
·Uitg. :-J. '_L. van Schall:, Bepk., Pretoria

·4; Ou"Adoons en sy maats.
A.doons .was 'n !'.>1-l bobbejaan. Vir jare was hy
die voorman ·van sy t~. · ""' H~ moes hul teen gevaar
beskerrir en tbesien, ~d;!t ·daar. ·nie fout kom nie:
Die- vrou van Adomis het 'n .seuntjie ·gehad; s.y
naam was-Kees. '.foe Kesie 'n'lteek:Ou'crwas. was hv
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nag maar h$1ie klein, sy ha.re was vo,s, va1r kleur en:fi!y
vel rooi.
·..:· '
. ·
Hierdie ou babetjie het maar baie 1eiik gelyk;· sy
v.el was verrimpeld, sy nekkie dun·en in sy gesig het hy·
soos 'n Boesman van honderd jaar oud geJyk.
En tog het sy ma horn so liefgehad, en gedink•. dat
'n k~nd nie mooier as klein Kesie ko~ lyk nie.
Sy het horn nie in haar arms gedra soos ons mense
nie, ma!1r Kees rnoe!3 self aan sy ma vasklou; dan het
hy haar om haar nek, dau weer agte,r hal!-r blaaie-. So
klein as hy was, so goed kloli hy vas; sy ma spring
solij.s ver, rnaar wat vasklou is Kesie.
' Toe Kees ouer word, ".'..Ord sy har~ ook donker
net soos rue_ van sy ma en pa-. Hy begin toe al self..
kossies soek en haal baie kwajo.ngstreke uit.
As sy ma horn pakgee, dan hol hy na sy pa, en gee
sy pa horn 'n loesing, dan vlug hy weer na sy 'ma.
Maar goed doen, is nie waai.' niel _.
Roe sy ma horn ook al verbied, en hoe sy pa hom
ook al belet, bm dit of dat te doen, hoor is min.
Aljimmers rnoet hy aan een se stert' trek of hul voet.
vang.
Dit verdra sy oom,s en tantes, sy neefg en niggies,
en die antler broers en sussies nie. Hy .kry 'n oorkonkel, dat hy .i,tjank, of 'n: swaai aan die RtP.rt.. ~fo.t. hv
daar ver val.
.
Eendag 'sien by· 'n bossie vol b~ssies;.:~y wou s<Jmar
daarheen h¢1. Sy :rn~ roep~ sy PJt en ciie- a-i;ideii roep,
dog Kees ·dink, hulle wou die. bess1es v~or tom ga,,an:
,afpl.uk. Net to~ hy ,me~ plu,k besig was, dreun· die
Rer~~-SQO~.Ke~s. 'n k_eel o:p~j!i·~~Di~·~ie pak hopi in sr
.g~s~g,, agter sy ore e:ri rn_~t ..~~~ fn, st~ekplek 1s.
Toe y}ug !:qy na :.2-ie k~~~.P _to.fen_ 'l)ri~g 'p swe_rm
~y~. met lrom mee;JIT spr.mg ·op die fog van Adoons
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en toe moes jy n bobbejaan vir Kee~ hoor uitskel.
Die. bye steek toe net links en re~s, net wie voorkom.
Die klomp vlug die berge verder m en was nie maklik
vir Kees. kwaad nie.
Na die bye opgehou het om die trop bobbejane ta
.agtervolg,
moes Kesie <lit g.ewaar; en het sy mar hom
. ,.
J

nie beskerm nie, dan het. hul hom ~eker -vermoor .• Hier
gaan almal op klippe of op die grond sit en trek
net f;i.ngels uit. K~sie doen dieselfde, maar '.moes ~Ike
,naal agter sy ma wegkruip.
.
Die antler dag more was die, oe van_ baie so toegeswel dat hul nouliks kon sien. Maar Kesie het glad
nie kon sien nie, sodat hy sond~I\ kos .en ·ware.r moes
bly. Sy ma bet hom gedra, so siek was hy.

op

II.
,flet Kees, slimmer. geword van die bye se steek,?
J a,; nou sal hy nie somar weer. goedsmoeds na 'n byn~s.
toe.'stap nie. Maar hy moes nog baie lesse leer.. Op
'n seker <lag sien Kees die stam van 'n boom rooi van
vrugte; <lit· was stamvru_gte. Weer hol hy daarheen
en gee nie ag, toe hul horn terugroep nie.
. , , Ag,, j ulle is gek, hi er is mos nie heuningbye nie !'·
gee hy autwoord, na 'hy 'n rukkie die boom ·beskou li.et.
, ,Wie nie ore het nie, moet voel, '' ~se Kee·s se 'ma.
Net toe Kees aan die tak vat, los 'n paar perdebye hul nes en klink Kees. met die 'angel op die oor, dat
die trane uit sy oe rol, en hy skree of die wereld wou
vergaan.
· Pr.a.at nie van die lawaai nie! Die ander bobbejane vlug 'n end weg en toe staan hul vir Kesie en uitlag, wat nog een streek deur ff\et die perdebye veg.
Van daardie dag af het Kees nie alleen teen die stam
van 'n boom, of op die grond vir bye gesoek nie, maar
ook in die boom rondgesoek na perdebye.
Daar was nog antler bobbejaanseuns en -dogters,.
wat·grot~r en kleiner as Kesie'was; saam het hulle gespeel, saam .kwaad g,edoen en -saam slae g_ekry.
,
Wat, straf 'n bobbejaan ook sy kind 1 Wel seker. Luister a;s hul daa.r ver wei, dan kan, jy hoor
hoe die kinders ski:ee. Daarom is 'n..kleintjie altyd
vir die grotes bang, want hulle word baie geknou en
afgejak.
Kesie en sy maats doen alles na, wat die QU vol:\t:
·doen. As die ou~s uil).tjies gi;awe, dan graaf .die jongspan oo!r, en as die grotes goggaS< onder klippe soek,
dan rol die kleintjies ook die klippe om.
·
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Onder die klippe le spinnekoppe, skerpioene,
wurms, duisendpote en antler goggas. Maar 'n, spinnekop kan byt en 'n skerpioen kan seersteek, hulle is
giftig en <lit brand soos vuur waar hul byt. Die kleinspan is onhandig en kry, baie steke en byte. Later
word hul net rats, knyp gou die gogga se kop af, of
breek sy ster~ af en eet dan alte lekker.
Dog ond-er .die klippe le ook soms slange, en vir
'n slang kan 'n bobbej~an die stuipe kry, daaronr ~s
hy net versigtig, as hy 'n groot klip omrol. Kees het
toe· nog nie .geweet om.versigtig 'n klip om te rol nie,
hy ruk en pluk aan, 'n klip en eindelik verskuif hy dii.

'p

.Groot bakkopsl.ang kruip y:1t en m_aak sy nek plat,
maar toe was <lit ,.n naarhe1d da;ad Kesie,·wou eers
:~omar· flou w.o.rq, dog -~prfng .~og weg
-~re){ gesigti.
Maar man, toe kon JY d10 berge hoor dr'e.!J:Uspos
-~ie hele klomp 'n rumoer opskop.. I{ul~e hc.:>1: ~at die
1os klippies die berg afroL Kesre ~i~n_ '~1 sl~JJ.gve,l in
sy. pad l~; di~ was t~ veel vir:liom. hv snrinQ'.. bo-on sv
pa en tjank ee~ str!ilek-deur.

en
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III.
Adoons is die baas oor almal in sy trop: . Wil
hu1le nie·p.a hom·luister nie, dan vlieg hy hul in en byt
hul, tot~hulle vfr horn boor. Wienie wil hoor nie, moet
voef. W anneer daar ~rugte in die tuin is, of mielies
en ·pampoen. in die kamp, o~ gerwe op die- land, dan
.si.~ ou Adoons sy manslfappe reg om te gaan steel.
Sy broer A pols moet'op 'n hoe klip gaan sit, hy is
die- skildwag, om te kyk as daar mense aankom. Be-w~ar honi, as hy sit en slaap of speel en nie sien, as
mense na die land of tuin ~oe kom nie ! Sien hy die
mense, dan skree b.y ·n~t: ,,Hoggem! Roggero!"
Dan weet die diewe, wat daar die v:rugte pluk,
daar korri mense ~an en,spaandel'- so hard weg as hul
bene hul ka:p. dra; ~n wat hulle reeds gepluJ,r het, bring
hul mee.
·
, J y kf!.n jou so siek lag om te·sien_, hoe Adoons met'n"pampoe:q. onder sy a!l'.q:t vlug, of ho~ sy maats met 'n
g~rf sukke.l en hoe die .ander die mieliekoppe dra.
Korn hul i:q die· berg, dan kry die skildwag ook van die
gesteelde goed, want hy het dit mos eerlik verdien.
Maar het hy gesit en slaap, sodat die antler in gevaar gekom .het, dan draai l!y by die dood em: H).1}.le
pak horn aan en byt hom·amper dood. No01t sal "hy
weer .sit en slaap nie.
·
·
Dit het KeeEi eenmaal oorgekom. Hy was al ~h
taamli!re groot knaap, ~n die. b~urt V3t.n skildwag
~taan. het op hom geval.
HuTie se, dat 'n bobbejaan nie tot meer aP drie kan
.
tel nie~. Vier gi.ens~ he_t na· die mi~lieland gestap E5n
een he~ met 'n ·r.aer agtergebJy, die ander drie ·het te.mg huis toe gegaan. Kee.s. d_il).k .toe da~ ah~al ~uis
too was.

22

Die trop diewe het ook die mense sien kotn en
sien weggaan, en het soos Kees gedfok, dat dit toe
veilig was.
,
Toe die diewe binne in die mielieland was, brand
die ·maii met sy roer los. Die roer was met lopers,gelaadm eer die bobbejane die berg in was, le drie dood
en vier was gewond.
.
. ,
·Ou-Adoons· het gelukk~g skotvry deurgekoi:Q.. Nee,
tog nie; hy het 'h skramswond gekry.

--

~

Sonder niielies qf kos ·kom hul uitasem by .Kees
.aan',. en· toe· moes ,hy dit he, ascif ·dit sy fout ·was .. ·Eers
'b.et hy hiernatoe en toe daarnatoe padgegee,. maa_r eindelik het hulle horn 1n die.lfande.
· ·
.
:Sy pa, ou Adoons, was di~ kwaadste; hy het klein
Kees beetgekry en horn getakel 1 dat'Kees daardie dag
so nooit as nimmer tot die dag van. sy dood sa'l vergeet
nie.
·
'Die bobbejane het ~oe·raad,gehou en OU AdooJis se:
~;Ons' mo·et op die daad vanhier wegtrek, anders;,liom
hulle more 'n jag op ons maak. · ·
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,,Dis nie altemit nie," roep sy broer A pols uit.
Hulle het toe daardie dag na 'n ander streek yertrek en so ·bet die vrugte en mielies kon ryp word.

IV.
Dit het toe net baie begin te reen, latex: het dit bete kapok. Toe se· Adoo:qs: ,,Ons mdet na daardie
'hoe berge gaan, om onder die kranse skuiling te gaan
soek. ''
Hulle kom by ·'n sterk stroom in 'n kloof en kon
op daardie plek hie d~ur n.~, -~ het Adoons en ~hdel'.'
mannetjies 'n plek gaan s<fek, waaf'klip:µe.is. om OQr tespring.
- .::.
Hutle kry so'n plek, maar moes" ver spring, van
·die een klip na di~. anqer. Bie ~Ie~n~jies word bang en
skree ook van drn koue, w.ahb·;Wt k~ek nog altyd
deur.
,;,,,,,,.}, ..... .
Dit was ·wonderlik om die oo'rtog nor die stroom
te sien. Die kleintjie.s spring nou liewers op die rug·
ge van die.groat mannetjies en die .rnoeders is net bai&
angstig -oor hul kinaers.
Een:vir-een~waag dit, en as sy voet op die gladde
klip gly, dan sit hy 'n geweldige keel opt te bang om
in die koue water te val.
Dog die sterkes het die swakkes e-ehelp tot almai
veillg oorkant was. So het daar nie ongeluk ·gekom
nie. Daar oorkant stap hu} die berghang uit en alma]
voel net koud, .:want die ree'n hou~aan. Eindelik kom
hu11e.by '1rhoe krans en gaan onder rotse en in skeureskuil.
•
·
Later hou die reen op en toe begin hul koB'
soek; nou kry hu] baie, want die grond was lekker nat
g~n

p

•

om. uintjies ~ grawe; ook was daar baie verkluimde
goggas.
·
Maar die windjie: sny koud, dus vlug hul gou
·
weer na hul slaapplek in die krans. Dit word toe al
donker, so bly hul daar. Moeg 1 koud' en vaak was
hul gou aan .die sl~ap. J;>as het hull~ gesluimer of
hier kom Tier en begin onder hulle vang: Die an~
der vlug die berg hoer op.
Maar 'n bobbejaan sie:q sleg in die donker, so het
hul daardie nag uit mnkaar agter bosse en klippe geslaap. Ai! e:µ die k_lejntjies he~ amper verkluim.
.
Adoons wt>rd ·oud ~n kon me meer so goed bakle1
as die jonger en stei:ke.t mam.ietjies, nie. Hr het·hulle
mos ·vroeer, baie-·geK'asty en nou 'begin Imlle oor hoin
~~~cl.
.
.
Die gevolg wa~ d~t h~lle hoin uit sy tro£·wegdrJ!.
Alleen moet hy nou .,In die berge rondswerf. Al die ·
·hulp, wat hy hullEt{~Ojler Vf'rleen bet, het hulle vergeet. Soos dit gewoonlik met.sulke ou tritgebyte mapnetjies gaan·, word .A:doons nukkerig en word h..y 'n gevaar vir die eenf vv.at horn teekom.
..
Hy is astrant en waag nou meer as 'Vroe~r. Ee!J.-..
dag kom hy op' 'n jagter af, wat by 'n bos ~~1t en rus.
Adoons wou die" man. somar storin. Maar die man
-was te gou vir ACloons, hy gryp sy geweer .en korfel
op die ou Jelikerd, wat toe-vlug om·agter 'n·~lip weg te
kruip.
Maar Adoons kry di1tskot, en ·met k;-eu:rj en steun
is hy dood, om niemand.meer tot 1as "te wees·nie.
G.
.. R: VON WIELLIGH.
~

~

2.?

5. Moregebed.

....

Qoeie Vader 1n die Rl?mel,
Dari.Ide vir die rust'ge nag;
Vir U vriehdlike.beskerming,
Vir die friss_e,.. nuwe .dag!
~Yir die sonlig I vir die voeltjies !
Jir "mi oe, 'Yat1.rnn 'Sieri.1 - .
lJeer, vir al U skb6nlfeid .buite
Wat ons, o so -min, verdien !
Dink tog dan; 011s bid' U, Vader
.&an tlre-sieK:es-wat-ontwaalt,
Wat die glor.ie van U &kepping,
Wat die vreugde rtie k~n smaak;
A.an bedroefde harte, Here,
Waar g'n daglig in kan .dting-z-;;
·9ee t9g, dat van bo. U liefd~~
'.Lig in hulle harte bring.
Hou ons altyd rein, eenvoudig,
_Heer, varr sorge·onbeklem,
Dat bp~uut elke IJlOJ~sk.oonl!ei.4
Ons tot dank en' lief de .stem.
~

filLl>A POSTMA.
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6.

Hoe Ma en Miem 'n inbreker gaan skiet.

Ma en Miem woon alleen in 'n mooi groot huis,
wat ta~mlik ver van die naaste bure af staan. Pa is
al 'n paar jaar gelede dood en al die ander kinders is
getroud, of hou op antler plekke skool en sodoende is
ma en Miem alleen tuis.
· In die be~in was hull.e maar bangerig, maar deur
gewoonte het hulle al ·ba1g..,Aapperder geword. Eers
bet hulle nie graag saans va~ die huis af g~gaan hie,
want hul~e vjpg ~it alte l,,lJ!&f..t. .QIP all~en by die groot
donker huis aan te kom, die deur .QDP te sluit e:fcwie
'w~et hoeveel skeJms daarbinne £e li::r:y. Maar mette:ctyd het hulle nooit m~er Soridags uit 'n aanddiens ge~
bly nie en Jmlle gaan selfs nou en dan in die. wee~ 'n
besoekie~b...Y een of anO.er h~i~gesin.Jtfl~.-~Al die angs
van vroeer wasverniet. !teer op·.keer ~omJi\ilie ·tiiis" sonder om daar tlie langverwagte inbreker aan te tref;
aand vir aand soek hulle t~v~rgeefs onder die beddens
na die skelm, wat hulle nie graag daar wil· kry nie.
Maar een nag het hulle tog gedink, hulle vr'ees val) af
,.
die tyd word geregverdig.
Hulle was al 'n paar uur in droomland,. toe Miem
wakker word deur 'n geraas. Doems, doems, d9ems,
en krr, krr, krr, hoor sy maar aaneenr asof iemand
rnkkel om 'n deur Qop. te kry. Haar liart staan vir
'n oomblikkie stil en begin dan al hoe harder te klop.
Sy le en luister. J a., daar saag iemand aan 'n deur
of 'n venster om .dit oop te kry. Dit is erens in die
agterkant v~n die hl!is, dit kan sy g,.oed hoor.
~'Miem staan saggies" op, steek die K:ers op, neem
die geweer uit- die hoek, buig dit oop oor haar k~ie,
om te sien of dit gelaai is en toe word ma wakker.,. wat
Miem met groot oe,, vol angs, aan~yk.
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Mierri :,le_ hitar vinger op haar mond~; ·Ma luister.
Sy hoor dit oo'K. En toe is die twee in hul lang· nag~
klere die kamer uit op 'n verke:r;rningstog. ·M;a loop
skuinsvoor met die kers en ·Miem .sU:uinsagter ma rriet
Clje geweer in posiesie, net klaar om te skiet. Een
...treetjie vorentoe, dan weer staan en luisier, dan· weer
'n bietjieverder ...... ja·,·ditis in die.spens!
.::... Met ha:i;te, wat klop...¥11n.angs en die b~sef van gelaar, maak hutle die deur oop, wat v·~n die·eetkamer
na 'die spen;dei-;:;En ja,....daar..har._d].QQp_~g, die inbreker, die moordenaat1....die skelm, di~ .die£-... 'n groot
skeepsrot ! Hy wou illbreeKT:rr aie -koska:~sie, maar
K:on die deui'tjie nie oopkry·nie. By die hoek le al 'n
hele klompi~ houtkrummels, wat hy afgekou het, terwyl die deurtjie heen"'en weer eeklap het. SOOS die rot
daaraan ~t:yuµ.
.
:foe Mierri en naar ma s1e:n agfer wie.Jltllle so :qiet
di~ gewee~g~l:tJop het;--skat~rfru1le a:it:illt vaµsfie lag.
Toe hulle m die slaapkamer terugk9m, ~o1 pU:1le:_<?P die
bed dens van die pret !
. .'
· ... ··
, Die ~vqQryal het ma en Miem "'lergoed g~ne~s van
hull~ ohnodige· angs .. '~vandaahaf __gaari .hulle
houtgefUS le en sl,1:1ap clj.e nag aeut; qt')•riifAr nm h°nJlp t.P
bekommer oor sk-efms efl in15rekers'.
MA RT A .T VORS'I'F.R

7.

Kosie.

I.
Kosie was altyd reeds vol streke gewees ...Toe sy
moedef nog geleef het en hulle by sy ou tante op die
"plaas gewoo:rt het, was "daar ruimte vir horn, om aan al
sy oortollige energie uiting te gee. Nou is alles egter
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verander.· Na sy moeder se. dood hetJ~y dorp toe, na
sy oom, moes kom om skool te gaan. ~
.
In 4ie middag na skoolure moet. hy vir 'SY oom .in~
die winkel help. Aliyq. kom hy in ·die moeilikheid.
Sy kwajongensgees rus nooit nie. Keer op keer be~
sluit hy om ,sy werl{te doen, net soos sy oom <lit wil
he,- maar skaars: het hy begirr, of 'n gedagte styg ip iy:""
brein op, en voor hy s~~~n bewus.1s, is hy weer"'
besig om dom stre!rn Qit te·haar.
,,.. ~
·~.
So_ was dit ook 'Yeer vanmiddag g!3wees. Hy moes
~~ee soor~tr?bl> op €lie''rakk~i;- »ir-:"'n k~rt tydJl0 pak hy soos---Sy o-oom-gese=net; toe qpeens dmk hy,
hoe sn~aks <lit sou ·Iy~_om. 'n gesig van :die blikke ~
maak, en geen miJ!uut" later nie, was hy hard besig
aan sy kunswerk.
·
,,Koos, '!atinaaN. jy: alweer1 Ek het gese,-pak die
~eel blikke een k3cgt~ ert die rooi blikke.ander kant." se
n barsestem opeens.
,,Hulle lyk -soveel IJloojir so deurmekaar. Oom
Gert,'' se Kosie half hard-Qp.
Oom Gert kom na horn toe.
,, , 'n Mens kan~ jau geen l'njnuut- ·aifeerifaat ni.~,
dan doen jy a.Iles verketird. ~a, ;wat wil jy he W vra
hy aalf 'frsenn, wat·trntm-e·"<vinllelinkom. ..
,,Ek wou. !ra of =Kosie.:Jdaa:c..is om t~ Jt9m." . ,
, ;Seker me, Xoos koin vanm1d"dag Ille 8pee1 Ill~.'
,,Maar Oom Gert ...... '' begin Kof?ie, tt>~ swyg hy.
,_,Dit sal tog niks.help~;nie.,~~.dink·hy.
·
· Die-{tnder seun loop weg_ en,Kosie'begin weer met
die blikk~. Hierdie keer onder sy qom ·se toesig, gales aan die een kant, rot$ies· aan. die ander 'kant. ·
· Nou en.dan kyk hy na Clie·klok."' ·Drie,,.uurl Nou
begin die·sirkus. Al, die kinqers van die tlorp s~l:daar
wees. Hull~ sa1A1J die wdnderlike dinge~aanskou,'-ter-
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wyl hy hier moet blikke regpak. Kosie ~as ncrg nooit
na 'n sirku~ gewees nie, hulle kom mos nie::tta ~e pl~se
toe nie, maar ,Xan, sy skoolmaat, het<; horn daarvan
vertel.
Die middag was daar geen kans 'bm uit te gaan
nie, selfs nie eers om vir Jan ·te vra of die sirkus mooi
was nie. Nadat hy met die blikke klaa,,r was, wafi daar
nog soveel ander werkiesom, ta doen, (lat dit etenstyd
was, voor Kosie vry was:-- Na aie ete-.-begin dit waai
e:i;i r~ent, maar so gesteia was Kosie daarop om van
-the Sirkus te hoor, dat hy vra: ·
,,Kan ek na Jan toe gaan, Oom Gert 1"
•
.,, W at .i' ' se sy oom, ,,1n h'ier d"ie weer.i selrnr nie,
gaan jy maar na jou bed toe.''
Swygend gaan Kosie na sy .kamer. Daar gaan
sit hy op die Kant v1tn sy bed en <link. Ag, was s:x;
moeder tog nou hieri dan sou hy sirku~ toe 'kon gegaan
het, selfe al het hy weer dom streke -uitgehaal. Meedei:
het altyd scr sag gepraat en wis,~so goed, hoe 'p_ mens_
voel, tnaar qom Gert I Bitter gedagtes_ styg op te~n
sy oorri. Opeens besluit hy. Hy sal wegloopl .. En
nooit weer.terugkom niel Saggies p~k hy sy,goed~by
mekaar. Toe hy klaar is, kyk ,hy by die ·veiister uit.
Buitekant reent dit n~g ln:trd. Hy blaas di& kers douq
en gaan sit en wag, totdat die .storm squ l5edaar.
Vir 'n langiiyd sit Kosie in die don~er kamer yoor
die venster en tuur na buite .. Ter~yl hy wag,- maak
hy planne.
Hy sal eer.s by die- sirkus probeer.
Hulle trek vanaana verder,~ ~an g,.aan hy~ saam.
Jan het vir· -horn verter, 'daar ~jg· ook ..seuns ~an
sy ouderdom bv die sirkus.-. Party van hull& ry .perd,
dit _kan hY. tog ook doen. Ry h~t altyd·.op die plaas
gery. En dan later, ashy groot is en gelioeg.geld opgespaar het, sal hy vir horn 001): 'n sirk.us koop. Ot
A

•
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li~wers 'n winJrnH Nee, miskien sal dit lekkerder wees
om 'n hoer (e word. So sit hy en dink 'n rooskleurige
ioekoms vir- homself uit.
Die klok in die winkel het a1 lan'kal elf geslaan,
voordat die reen ophou efl. die wind 'ff bietjie gaan le.
Saggies maak Kosie sy venstey oop en klim uit. Buite
is dit koud en donker. Groot swart wolke hang nog
in die lug. Kosie trek sy hoed vaster oor sy kop -en
maak sy jas tot bo toe. Versigtig loop hy langs die
muur van die huis, hy die winkel verby: en die groot
hek uit. Toe hy op die straat is;-begfil. h:y.: ~af"dloo~
Dis pikdonker en iedere paar tree stap hy in 'n plas
water, maar liy stop nie, voor hy by die matkplein aan~
kom riie. Efy tuur rond. Hier is niks I Die sirku~
is al weg I Wat sal hy nou doen ? Teruggaan? Nee,
nooit nie ! Wat dan?
,,Hulle sal nog nie ver wees nie." dink hv. ..ek
loop agterha. ''
II:
. ."'Moedig st~p liy vodrt. Keer op keer· raak hy van
- ifie pad af en struikel oor 'n miershoop of val in 'n,
mierkatgii-t, maar hy hou dapper vol. Vir meer as
'n uur loop hy' maar hy hoor niks van die sirkusw~ens
nie. Hy kan omtrent ni~s sien nie, wa~t dit word al
donkerder in pla~s van ligter. Na 'n tyd !}om die wind
oqk;_weei;..op.:.en ditJiegin. t.e.reent..
Kasie oly staan. Hy is koud en deurnat, uitasem
van 'teen die wind te veg, en-wat nog ·die ergste is-hy het die pad nou heeltemal verloor. Hy weet glad
nie waar hy is of·waar om 11een te gaan n~e. Hy tuur
rond. 8011; aaar nerens 'n skuilplek wees, waar hy tenminste totdat~ dit lig worfl,."kan bly_}!ie ?_ Vir ''n rtikkie
bly hy staan en wag, en toe die volgende weerligstraa1
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kom, sien hy, nie so ver van horn weg nie, ~n ·klompie
doringbome. Hy struiket soontoe en kruip o:q,der_ die
laaghangende takke in. Hier is dit 'n bietjie b~§kerm.
Inme~aar gekrimp sit hy vas teen die stam •van 'n
boom.
0, hoekom het hy weggeloop ! So ·sleg was dit tog
nie by sy oom nie! Verlangend dink hy a,an sy:- droe,
warm bed terug.
Die "wind huil oor die veld en die' reen stort ·nog
altyd. neer. Kosie le sy gesig op. sy kniee en maak sy
.;,~sty-f~t;o~, -sodat.hy nie die skerp weerligstrale sien,
wat noll kort op mekaal'. _vq_lg. nie. So sit hy vir 'n
lang tyd, heeltemal stil en toe, lang~a.merhand, ·raak
h:y aan die slaap.
Daar is ·groot .opgewondenheid in die dorp.: Kol?ie is weg I Almal praat daaroor, iedereen gee_;~Y opie·-nie oor die vraag,, waar Kosie heen is en hoekom hy
weggeloop het.
Oom Gert is baie treurig. Ba:i:-s en soms.h~rd"in
sy manier van praat.teenoor Kosie1 hon hy tog veel vab
sr nefie, en· hy voe1 'nou diep ong~iukkia"......d_at. die senn
weggeloop het.
•
' Wat was dan verkeerd gewlles 1
Jan se moeder .kom die. winkel binne.
,, Goeje1pno~ il.eJ14::~ ~se-~sy;-_,_,is diL~tt'!r
wa.t· ek van Kosie hoor, dat hy weggeloop het ?>.'
,.,Ja," se oomGert.
,
,,Nou ja, dit he.t:.ek al lank verwag.''
,,Hoekom 1" vra oom Gert ve"rerg.
,,Omdat jy te straf vir hom is," se sy .
.• ,Hy is astra:dt en alty.d vol streke. DiS onmoolitlik om -~·seun reg..;te;;hou" ','
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,,Ja, hy is 'n malkop, maar l;iY, is 'n gqeie kind.
Hy kom ba{e by Jan, maar gee my nooit moeite J:!ie.~
As jy net 'n bietjie meer geduld wou he en horn met
meer lief de behandel, sou dit nooit gebeur het nie,"
se sy en stap die winkel uit.
·,
· Vir 'n lang tyd sit oom Gert en dinl} oor w;:it Jan
se moeder gese het.
.
·
,,Miskien is sy reg," se hy vir homself. ,,As ,hy
ll.et eers weer hier .is!'
Toe dit middag word en Kosie nog· ni.e weer_ te,rug
is nie, begin algar soek. Eindeli,k, teen die aanellvin:d
hulle horn, daar ver in die veld, op.der. die doringbo~e.
Die·nattigheid, kou en angs. van d}e vorige nag he,t
~osie baie siek gemaak.
Da~lan!{ .mo~t· hy in. die bed
le. Elke dag kom Jan se ma na horn kyk en oom Gert
is ook so goed en- sag teen horn, dat, toe hy w~r beter
is, hy se:
" ,~Ek het geen lus om op te staan nie, dis te lekker
hier in die bed.''
, ,Dit lyk vir my jy het 'n -luilak geword,'' lag sy
oom. ,,Maar Koos," vervolg hy, skielik ernstig, ,,hoe1rnm het jy my die verdriet aangedoen 1 Hoekom het
.jy weggeloop 1"
•
,,Ek wou graag sirk~s toe gaan, Oom Gert, en toe
mo~· ek blikke regpak," se hy.
;
. ,,Sirkus toe gaan? Maar hoekom het jy di~ 'd&n
nie g~e nie 1'' vra sy oom.
,,Ek was bang om te vra."
~Qm Gert le sy hand op Kosie se skouer en se:
.
,,Moenie weer bang wee~ in die toekoms nie, seun.
Pit sal vir ons altwee beter wees, as ons probeer om
.mekaar goed te Jeer verstaan.''
Die eerste keer toe Kosie weer na Jan toe. kon
ga~n na sy siekte, was Jan nie b;i.r die huis nie. Net sy
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m0eder was daar, en toe Kosie weer wou weggaan, se
sy: ,,Kosie, kom sit hier by my, ek wil,met jou praat.
Korn jy en jou oom nou beter-klaar?"
,,0 ja," se Kosje, ,,oom Gert is nou heeltemal anders teen my.''
,,En nou wil ek vir jou 'n bietjie goeie raad gee,"
vervolg sy. , ,Jou oom het baie swaar gekry in sy lewe. Djs daarom dat hy partykeer so kortaf is. Jy
is alles- wat hy het. As jy nou 'n lekker tyd wil he,
mi:ffit·1y1>ok iets vir 4om doen. Probeer nou om deur
jou gedrag horn nuwe lewenslus te gee, sodat hy sy
teleurstellings vetgeet."
Kosie luister stilswygend.
,,Ek sal probee]:(," se hy, na 'n tyd, heeltemal sag.
SYL VA~OERDIJK.

s..

Vinnig opdraand.

Daar was weer nagmaal en ons het soos gewoonlik
al die vorige V rydag · dorp toe gery en daar ~ in ,on~
tuishuis gebly tot Maandag. Die dp,g toe ons weer
uit~y huis toe, ons het, 'n goeie paar uur met die kar
van· die dorp af gewoon, merk pa die een perd, on Kolbooi, lyk siek en daarom se· pa, toe ons by 'n swaar
hoogte kom: , , Wie van julle kinders het lus om die bult
uit te loop? Ou" Ko1bo0i Jyk -Vir my t~ siekerig, om
ons almal hier uit te' trek.''
Ons bet toe al 'ri. goeie twee uur in ~je toegeknoQp;;
te veerwa 'gesit en was net bly, dat ons die kans kon
kry, om ons bene 'n bietjie te beweeg, want dit was bitter koud; d).lS ons -sou die stappie net baie~geniet. Ella, my sussie, wat net o.uer is .as ek, my boetie Benni~.
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tlie joij..gste~ en ek kl~m toe. af en pa en rili;t · ry alleen
verder met .die veerwa. Ou Kolb.ooi was nie te siek
Olll goeie y,9rdering te II!aak nie, en net gou w.as .ons
ver. agter, maar ons was nie te haastig nie, want ons
weet,, pa sal weer bo-op vir ons wag. Maar ons sou
gou genoeg haas;tig gemaak ··word, soos jupe sal hoor,
en_dan sou on,s bene ons nie v~nll~g genoeg kon !1~a_ nie.
Die beeste van oom Tjaart St~enkamp, want ons
was toe net op sy plaas, sien ons _so rustig aanstap en,
of hulle gedink het, ons met ons wit rokki¢.s wa§....sakkies sout, of Boetie se wit hoedjie aangesielliet-,.vW"li
skottel sout, weet ek nie ,maai .hulle begip. meteens
daar op die bult te bulk en pad toe te hardloop .en, toe
~ms die ding 'gewaar, dat die beeste be~ig is Qm ons te
skraap, was die hele trop al in dolle vaart agter ons
~n. _Julle kan glo,, dat ons gehardloop:het s9os reisiesperde. Dit is te se, so vinnig as wat ohs die heuwel
op kon gaan met 'n ~roertjie~ tussen ons, wat mo~s aan;
ge~l~p..word; 'Yant my suss!e'en ek was- geeneen sterk
genoeg om die ~vetsak vap. 'n BE1.nnie t~· dra nie. Sy
beentrjies het net gou· geweier, orp. die gewig yan sy lyfie te dra en,, so moes Ella ep -ek 'horn, elke~n aan 'n
hand, tus~en ons sleep,., dat. sy yqete net so _hier en da~r
gr.-0nd yat.
~ Oils ·het gehuil en geskree, maar "'dit help 3<lles
niks. Die swart veE}rwa met ons pa en ma gaan al
veraer en verder en die beeste kom brul-brul al nader
~n ;:-nader. M-y keel brand s·oos ek skree ~n die trane
rol soos 'n stroom· water oor my wa.,nge ep. ek dink dit
moet my stem gewees het, wat ma naderhand gehoor
het. Ma se toe: ,,Man, hoor ek nie· die kinders skree
~ie 1 Hou 'n bietjie stil, da~ on~ eers luister.'' Maar
net ti:>e pa erfens ititrek, was ons g10 te uitasem, om so
gew~ldig te skree en toe hoor hulle cn1s net ,op die oom-
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blik nie: Pa het nie lus gehad om stil te ho"!), ;voo~dat''
hy bo-op" die bult was nie en toe·Piets hy maar'weer ·die
perd~ eh dit gaan ':q bietjie ·vinniger voort.
Maar'
aiftoe ons dit sien, inoes julle hoor. watter gesang ons
,.aldrie insit. Ons span al oris kragte in om .te hardloop,
te huil', te skree en te sleep en die beeste koin al n~der
en brul of hulle betaal word. Gelukkig was die lawaaitoe so erg, dat m?- hulle dit mo es hoor .. ,Ma ~ord
ongerus en se: ·,,Nee hartie, hou riou eers &til, dat·ons
si,en w~a~ aangaan met die· kinders. Hoor hoe skreE!
hulle!''
_
.
Pa het toe self die gedoehte gehoor en al begin intrek om stil te hou, en toe die veerwa staan was ons by
.- ... :en die trop beeste 00¥:. Ma ko:q nie die klappies
gou 'genoeg oopruk nie eii' ons val-klouter met trane
fill snikke by pa en ma in, terwyl die beeste die veerwa
omsingel en met harde getm}l protesteer, dat hulle pret
of hulle prooi hulle ontsnap het.
Dit het pa grqot moeite gekos onf'die beeste soweg'
te kry, dat qhs ver:der kon :(y en ma het saam met on~·
gehuil, want 'dit was seker die benoudste dag, wat _onf!
· nog in ons lewe gehad het. Ons kon nie ver_~taan, bo~
dit moontlik was, dat pa e}l ma ons nie ~eerder ge_;
hoor het nie, maar hulle se, die veerwa se wi~1e maa:ID
ook so 'n geraas en daarby was <Jie agterklitp toegeknoop.
·
Bennie het op ma se skoot a'ah di~ slaap geraak:
en tot laat die nag nog in sy sla~p gesnik, terjvyr Ella'
se oe en my:Q.e 9,ie ander dag nog opgeswe1 was van al
aie huil.
·
:Oa~rdie dag sal ons nooit vergeet nie!
MAltIA J. vo:R.STER.
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9.

Die trapsu'utjies.

,,Maak,hom dood voor hy jou byt!" roep· 'n ·pa;i,r
seuns gedurende die speeltyd.
•
~
,,_W eet ·jy dat hy baie _giftig is?" voeg 'n ander
-ernstig daarby. , ,As hy jou byt, dan is <lit klaar met
kees."
·
·
'
Wel, as ny so'n gevaar1ike diertjie ii', dap: is <lit
tog seke:c beter om horn dadelik ·van kant· te maak;
maar hoe weet julle dat hierdie diertjie giftig is 1 Het
juUe ooit iemand gesien, wat deur horn gebyt is, of wat
aan,,sy ~yt beswyk het? ·Ek weet dat -julle. dikwels
-.~~.Ike ou stori~tjies hoor, maar ek is d~ar seker van,
<lat julle nog nooit so'n persoon ~eegekom het. nie .
1 ,
Dis waar, dat ·daar bare mense is, wat maai:' te ge,reed is .bm.. die qnmoontlikste stories te vertel van verskillende- d~ertjies, SOOS b.v. die. trapsnutjies ·of" akkedisse, paddas en kogge.lmanders, maar hu~le 'het ·<lit
.van ande'r. ·gekry. En so.:word ·die storietjies oorvertel,
sonder d11t die.saak ooit deeglik onders'oek word.
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Moenie bang wees om hulle a.an te raak nie; g'Il.
een van hulle js giftig nie. 'n Padda. gaar soms 'n
mel]rerige vloeistof op, .om horn vir voels onsmaaklik
te maak, en omdat die vloeistof 'n bietjie S'uur bevat,
mag dit 'ri bla'ar op jou hand veroorsaak, as jy die
diertjie aanra~k, maar dis glad nie gevaarlik nie, en
dit sal ook nie jou gesondheid aantas nie.
Die oorveftel van sulke ou fabeltjies ·is, om die
minste daarvan te _se, 'n slegte gewoonM, en ek sien
nie graag, dat ons seuns en dogters sulka dinge oorvertel nie, te meer omdat hulle tog die werklike feite
kan en behoort te ondersoek.
Ek ,gaan julle nou iets omtrerit die. trapsuutjies
vertel, en julle sal tot die gevolgtrekking kom, dat die
klein diertjie hoegenaam9. nie gevaarlik of giftig is nie.
Na julle hierdie les deurgelees het, hoop ek, dat julle
hpm sal beskou a"l 'n baie n11t,tige diertjie, wat.beskerm
en nie gevrees moet word me.
Dis waar dat baie diere, wat na·aan horn verwant
·is, werklik giftig is, b.v. seker soorte slange. All~
slange is egter nie giftig nie, maar dis moei1ik om tussen die twee soor~e te onderskei. V eiligheidshalwe sou
dit altemit dus die beste wees, om ~lke slang as vyai:td
te beskou.
Bafo slange)s regtig nuttig, want hulle roei mU:ise,
ens., uit. Party is egter baie gevaarlik. Maar ons
vergeet die trapsuutjies, wat julle flussies so onbarmhartig wou verdelg.
·om te bewys dat hy'nie giftig is nie, sit.ek horn op
my arm. Kyk, hy maak sy bek oov. en lyk regtig
wreed, terwyl hy hom:op sy dun beentJies heen en weer
wieg. Di'e knapie wil vir julle .bang maak, en, soos
dit vir my lyk, geluk dit horn ook goed. Ek het al ges1en dat grootmense die rieme neerle.as hulle hofn kry,
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en dat honde na horn hap en blaf, Jllaar horn nie durf
nader nie.
Maar dis ook al wat die trapsuutjies kan doen,
Qehalwe van kleur ~erander. Let nou op, sy kleur verw:issel van groen tot byna swart. Kyk, hy probeer die
stok byt, wat ek voor horn h9u, maar sy tandjies is so
klein, en sy kakebeentjies so tingerig, dat hy nie ~ers
de'Ur ons vel heen sal kan byt nie. Hy het egter·-nie
groter tande nodig nie, want hy sluk sy kos in sonder
om dit eers te kou.
Dat sy byt nie gevaarlik is nie,; sal julle nou moet
erken» O:rp. gjftig te wees, sou hy lang tande en 'n
sakkie met gif gevul nodig he. By die trapsuutjies
word.die dinge glad nie gevind nie. As julle hiervan
nog· 'n bewys wil he, kyk, ek .sit my vinger in sy bek.
Die diertjie probeer byt, maar. hy kry dit net so min
reg as 'n vis van sy eie grootte.
Sien julle nou, sy tande het byna g'n indruk op
my vinger gelaat nie. En dis ook nie die eerste maal
<lat ek~my vinger in sy bek steek nie; ek het dit al ontelbare .male gedoen, en ... ek 1eef nog! Nie alleen ek
nie, maar almal wat aaartoe die moed het, sou dit ook
kan doen met dieself de gevolg. Buitendien, nooit het
iemand .nog so'n gifsakkie in enige dooie trapsuutjies
gekry nie, alhoewel baie. geleerde mense noukeurig al
daarna...geso~~ het. Dis 'n bewys, dat dit nie nodig is
orri die trapsuutjies .dood te maak nie, en ek sal vir julle
probeer uitle, waarom hy inteendeel beskerm behoort
te lford. ~· ·
'
Het julle opgelet, dat hy horn met verdrag ·al minder opgeolaas het, en dat· hy nou weer 'n groen kleur
aari.neem ?· Nou laat ek horn van my hand afstap op
'n takkfo van h:l~rdie klein ,bossie.
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·Korn sit 'n bietjie nader. Hou horn nou goed dop,
om te sien wat gebeur. Die b1omme van hierdie sfruik
het ·'n baie onaangename ruik; ons hoef nou nie lank
te wag, op wat ek vir julle duidelik wil maak nie. .
.Kyk, tog :i;i.et hoe pak die vliee op hierdie sbort
blonirii~l~ Let'nou op wat gebeur, as. 'n vlieg naby ')l"
trapsuutjies qp·so'n blom kom sit.
.
,,,.:Maar·· waar is die trapsuutjies dan 1" sal julle'
altemit' vra. Nog op dieselfde plek. Hy loop nie veel
rond nie; maar let tog op, hy liet nou 'n groen kleur
aangeneem, en dis nou moeilik om horn tussen die
groen blare te sien. Groen het 'n eienaardjge uitwerking. op ~ie: trapsuutjies. Dit maak ho:rp. onsigbaar
en op_ d.ie wyse word hy teen sy vyande beskerm.
·sjnut{ a_aar sit '·n vlieg! Sit nou doodstil, anders
sien jti1le niKs nie. Die trapsuutjies hou sy oe op die
vlieg gevestig, maak sy bek effens oop en ... ja, iets skiet'
by sy'mond uit en wpr~net so vinnig teruggetrek. Wat
het gebeur? .Die vlieg het:in sy bek verdwyffl
Wat by sy· mond uitge~kiet het, was natuurl~~ sy'
tong. Daarmee vang liy al die vliee wat binne S)(bereik kom. Dis waar dat vliee op hulle beurt ook nuttig ,en onmisbaar is;- ma-ar daar is meer as te veel en
hulle_ -is buiteridien tog alte lastig gedurenqe die Somer.
· Die trapsuutjies CJl baie antler diertjies, soos. . ~v.
die swaweltjie, bevry ons, as ware~ van die vlieef>1aag.
Die tewe .sou 6ndraaglik wees as hierdie nuttige dier;tjies nie die parmantige, lastige vliee verpi~tig· nie.
Die trapsuutjies vang nie alleen vliee nie, maar
ook ander insekte, wat ons tuine beskadig, word deur
horn in sulke getalle uitgeroei, da:~ 'hy- tot d~e b,este.
vriende van boere en blotnkwekers gereken 'lfan w6rd.
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II.
Ek meen. tog dat ek bewys het, dat ons hierdie
diertjies· behoort te beskerm, en ek wil wed, dat julle
~aag meer va:q. hi~rdie interessante knapie sal wil
hoot. Ek sal Vlr julle dus 'n paar aantekeninge voorl~s, wat ek gemaak het, terwyl ek tuis, voor my terrarium, yvaar e:K 'n trapsuutjies en ander diertjies
hou,. gesit l).et.
'Dje liggaam van die trapsuutjies is op die oomblil}
nie qpge.blaas, soos wanneer hy kw:aad is nie, :riraar
plat .. \ Hy het twee saamgestelde topntjies met skerp
naels ,aan elkeen _van sy dun beentjjes, waarmee hy
stewig die takkies beetpak. Sy lang stert krul hy om
die ta~kies ell djt dien horn dan, ~s ware; as 'n vyfde

~~

.

'

Hoe komieklik en stadig beweeg hy horn; dis die
verstandigste ding om te doen, want snel en onverwagte bewegings sou die insekte, waa;rop hy aa~, verjaag.
Omdat hy groen·van kleur is, is hy orisigbaar vir vyand
sOW}f~ a,s:pruoi, waar hy gewoonlik tussen -die blare in..
.do.o'dbedaard die loop van sake sit en beskou. Hierdie
li:l~ut_.verantj.er ·Ila omstandighede, .maar dit sou verkeerd wees. om te beweer: dat die diertjie enige. kleur
ka:rl aanneem.
Saans, ·as J:iy rus, is hy ge~oonlik liggeel van
kleur; as 'n mens horn wakker maak, is daar enkele
donker vlekke op sylyf te bespeut, maar hy neem dan,
soos oordag, 'n ·groen kleur aan.
·
Partyke~r .sien 'n mens oranjekleurige str~pe onder sy keel. As hy gesteur word, dan kom daar orals
op die groen kleur swart vlekke te voorskyn, en ek het
selfs al gesien, dat party van die vlekke gitswart
word. Met sy· ~kitterende, onheilspellende oe laat hy
"n mens ·baie aan 'n Soeloekaffer dink.
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Sy oe is ook merkwaardig. Julle sal opgelet het'
dat hulle klein is, maar hulle kom 'n ,mens maar sq
voor, omdat hulle gedek word deur ooglede, wat nqu
··aan mekaar groei.. Die klein opening wat oorbly, k~n
hy egter in alle rigtings ronddraai, om nou na .agter
en dan vorentoe, eers bokant horn en dan weer onder
horn te kan sien, sonder om sy kop te beweeg.
Merkwaardiger nog is die feit, dat elke oogr onafhanklik van die antler beweeg kan word, sodat een
oog vorentoe, terwyl die ander.na agter kan loer/ Sy
oe is blykbaar beter ontwikkel as sy bene. Maar die
eienaardigste van alles nog is sy tong, waarrriee hy
_die insekte vang. In sy. mond is hy dik en vlesig.
Julle kan dit deur sy· vel heE,tn sien. Maar hy kan
baie lank en dun uitgerek word, terwyl die punt
daarvan klewerig is.
· As die trapsuutjies 'n,insek wil vang, wat net die
lengte van -sy tong van horn verwyder is, :inaak hy sy
mond effens oop en geweldig en raak skiet hy dit op sy
prooi af. Die klewerige punt raak net die insek, en
m·et_ behulp van 'n sening, w.ord die tong met insek
en al in die bek teruggetre~. Daar sit .nogal krag ia
daardie tong, soos die volgende verhaal sal bewys.
In my terrarium het ek 'n trapsuutjies en 'n koggelmander bymekaar gehad. Ek het 'n dik, mt 1arwe daarin gesit, waaraan hulle kon .smul. In 'n oogknip pak die koggelmander dit beet.
Omtrent ses
duim daarvandaan sit egter die trapsuutjies, en hy
het ook die lekkernytjie in die oog .. Plotseling skiet ·
sy tong uit en raak die end van die larwe, wat nog by
die koggelmander se bek uitsteek. Ewe vinnig word
dit teruggetrek, en yir 'n rukkie hang die koggelmander tussen hemel en aarde_. Toe los hy en val na on-
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der en kyk na die trapsuutjies asof hy wil se: ,,Het
jy al in jou lewe onbeskofter gesien!"
:
Die arme koggelmander was blykbaar bang,
yvaarvan die blou rand om sy bek 'n duidelike bewys
ras. Intussen slaa:rt die trapsuutjies ewe deftig sy
'\elverdiende lekkernytjie weg·.
' 'Hoe sterk tog_ moet so'n tong nie wees nie, om 'n
ko~gelmander so vinnig en sender enige moeite op te
kan hys, asof hy 'n vlieg was!
\ Hy skiet nie alleen sy tong in die regte rigting
nie, ~maar hy kn,ri. pok goed die afstand bereken. Ek
het .\n trapsuu:tjies ge}iad, wat so mak was, dat hy
vliee~ uit my hand gevang het, as ek hulle aan
hulle "bee:o.,tjies tussen my vingers hou. Nooit het ~k
eg.~er dj~ ~~ns~~ ,_,sy_ tong voe! raak ~ie, ~en .tog Jl:et di~
vlieg hou v1r liou van tussen my vmgers m sy mond
verdwyn.
Die meeste seuns en dogters sal nou tot die
ge_v6lgtrekking gekom het, dat sulke diertjies 'n saliger lot verdien a.s om moedswillig doodgemaak te
word.
A. J."T. JANSE.
Uit : Rambles in Kloof and Mountain.
Met toestemming van die skrywer.
Uitg.: J. H. de Bussy.
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Grappe het ons genoeg gehad,
Dit kan jy wel verstaan,
Want al die dinge om jou heen
Bring .gou hartkloppings aari.
So het dit ook een nag gebeur
-Die mans was almal wegDat liewe om:na somar· dink
V a;npag moet sy self veg.
Sy hoor 'n stamp:.ry .teen die deur
-N og in die hartbeeshuis~
Asof iemand dit wou oopbreek
't Sy met kierie of vuis.
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Ons half toe net 'n tro-q ou jong
Op wie mens kon vertrou,
'k Glo Berend ...... ja, dit was sy naamt
Dit kan ek nog onthou.
Ouma skree toe so hard sy kon·
,,Berend kom gou ee:fs hier!"
Hy het naby. die huis geslaaJ.i,
;By skape langs ',n rivier.
Dit was.. 'n harde skree gewees,
Want Berend sit toe neer,
Skree somar: ,,Nooi, hier is el5: . nou,.
Se gou wat. daar makeer !"
,,Da.ar breek iemand die voordeur oop·
En daar is groot gevaar, ,
Loop kyk..gou wie · daftr buite is,
'k Staan met die .roer hier klaar !'·'
Met knopkierie en met,asgaai
Gaan Berend toe voor-om,:,..
En raai nou net wat kry hy; daar
Toe hy by die voordeur kom t : ....
Nero, ons hond, die Je en vreet
Aan 'n dooi OU 'bees se- kop !
En dis die horings wat so hard
Toe teen die voordeur klop. ~
MARIA J. VORSTER.
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11. 'Koggelmander·ossies,
Oupa se, toe hy so'n seuntjie was· soos ons, wa~
daar nie so'·n ding soos lekker skoolgaan nie. HuUe
het maar net saans so'n bietjie geleer, maar net om ult
die Bybel te lees en te skryf. Bedags moes hulle werk,
help ploee, koring saai, skape skeer en so aan en ednmaal was dit/n lang tyd die werk vah oupa ~n sy brber
Piet, om skaap op te pas. Hulle was toe maar dege
en elf jaar respektieflik,-die lang woord het ek bf oupa gehoor, dit meen die een was nege en die antler was
elf.
~Sogg~ns kry hulle 'n emmertjrn melk en 'n paar
~nye brood en gaan met die trop skape veld toe en kom
nie weer terug voor vanaand, as die skape moet kraal'
toe kom nie. Nou julle weet, as skape eers tussen
lekker soetgras kom, dan wei hulle stil en is nie rond-·
loperig nie. So bet· oupa hulle e1ke dag ure en ure
gehad Olll te speel.
N aby hulle proviesiekamer, die hol krahsie waar
hulle hul kos gebere het, se oupa, was 'n groot plat klip
en daar was so baie van die ou bloukop-koggelmanders.
Eers was hulle baie wHd. As hulle net die twee seuns
gewaar, is hulle soos jy se een, skoonweg om netnou
maar weer uit te loer. .Ma;ar hull~ het net gou so gewoon geraak aan die .twee seuns, dat hulle nie meer
by elke aanblik van :Qulle laat spaander het nie. Hulle
het al geruster en g.eruster geword en naderhand het
oupa en sy broer-Piet van hulle gevang, met hulle gespeel en hulle heeltemal mak gemaak. Toe begin hulle
van die huis af toutjies saamhring, maak daar in
die veld jukkies en begin die koggelmanders inspan.
Elkeen het naderhand 'n span van ses...-,gehad. Hulle
het ook vir ouma grootjie elkeen 'n lei(blikkie of dosie
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gevra v1r waentjies, om in te span. Sy het· gedink
hulle speel met gewone dolosse, maar toe die twee later saans by die huis begin gesels van hulle flukse osse,
hoe die osse hier getrek het, of hoe die een daar onverwags weggespring het en so aan, toe begin ouma
grootjie nuuskierig word en vra:
, , ,Kinders, watter soort osse het julle (:].an wat leef,
he?" Oupa se, hullc vra toe ewe verontwaardig:
,,bink Ma dan ons span dooie osse in? Moenie glo
nie! O~s is mos groot, ons werk met lewendige vee."
,,Nou ja," se hulle ma toe, ,,bring vir my moreaand van julle ossies saam, dat ek kan sien hoe hulle
lyk.''
Die volgende aarld kom ilie twee ewe trots elkeen
met 'n paar van sy osse nogin die juk aangestap. Was
ouma grootjie nie verbaas, toe sy sien die kinders dra
Elkeen doodgerus. die lelike bloukop-koggelmanders in
hul hande nie ! Sy wou hulle eers dadelik uitwiks,
maar het haar toe weer bedink. Sy het hulle toe mooi
'Vertel, watter gevaar hulle loop en hulle belet, om weer
met die goed te speel.
Maar hulle het die lang dae in die veld darem so
vervelig gevind, dat, hul eendag die gebod oortree en
weer gespeel het met die liewe o'u .ossies van hulle.
Hulle moes seker skuldig gelyk het, want die aand vra
ob.magrootjie hulle ongelukkig juis: ,,Piet en Willem,
het julle alweer met die afskuwelike koggelmanders
gespeel?" Oupa kyk na oom. Piet. Oom Piet kyk
ra oupa. Hulle was nie gewq_on om leuens te vertel
nie. ,,J a Ma; vandag Yir die eerste· maal. ''
Toe oupa grootjie die.,aand inkom en hy hoor dit,
het hy hulle goed met die platriem gevel en. dit was toe
die end van die koggeltnander-ossies.
MARIA J. VORSTER.
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12.

Die storie van 'n roqmkan.

Ma het gaan kuier. Haar bevele aan ons was.
, ,Kyk Jannie en Fransie, my ou kindertjies, jull~
moet nou maar soet by die huis .bly en as dit laat word'~
moet julle die bokke gaan h:aal,--ek sal voor donket. wees. "
weer h ier
~
/I
. Vir goed. 'n. halfuur na ma se vertrek het .ops
dan ook ·regtig· soet en gehoorsaam in die ou groo;t
hartbeeshuis gespeel. Maar toe kry ons .tegelyk. tlie
gedagte, dat ons mos alleen is en dus die kans .het om
ongesteur so 'n bietjie rond te loer en rond te snuffel.
N ou ja, daar val ons oe ook tegelyk op ma· se
roomkan. Hierdie roomkan is eenvoudig maar netjies gemaak. 'n ·Kurkdto.e wilgerboom se stam vanomtrent twee voet lank en een voet in deursnee is mooi
glad uitgehol en van buite ook glad geskaaf en met 'n
warm yster is daar swart blommetjies op uitgebrand.
W eerskante was twee koperore. vasgeskroewe. Ma
was baie trots op hierdie houtkan e:q sy het- altyd die
room, wat sy uit plat panne afgeroom het, in die kan
gegooi tot hy vol is en dan gekarring.
Ook nou, toe 6ns oe op die kan val, was hy so
byna'vol heerlike goudgeel room. Onwillekeurig kry
ons ook tegelyk- die gedagte: Ai, hoe lekker sal daar.:.
die r.oom tog nie nou by 'n stuk growwe boerbrood
smaak nie!
~
Ons het die kan so 'n rukkie stilswygend sit' en bekyk. Hy ·het oaie hoog teen die m·uur op 'n plank gestaan. Maar die. versoeking .was te groot. Fransie
kyk ·vir my en ek kyk vir horn en ons vers,taan mekaar.
Sonder 'n woord gaan ek ma se ou groot leuningst'oel
vat en Fransie bring ma se ou pottekas, waarin die
potte kom as ons trek.

Ons sit die stoel op die kas. Fransie hou die steltasie vas en ek klouter op. Aja, as_ ek so op die punte
v{m my tone staan, kom die punte van my vingers
di;trem die kan by! Ons moet baie versigtig werk,
w~nt ma moet niks agterkom nie, maar dit sal hard
gaan.
.
Ek probeer die kan so in die rondte nader draai.
My laaste kragte moes ek ins pan. Die kan kom na""
der, nader, stadig nader. Nag so'n bietjie en dan sat
ek horn beter kan beetpak, maar ai, ai ...... daar kantel die verbrande kan om, die deksel spring uit en die
kan kom jou waarlik soos 'n groat rrius dwarsoor my
kop tot op my skouers sak !
Ek val agteroor 'OP die grand en,-_ daar le die
pragtige ;room)rnn heeltemal oopgebars en daar staan
ek byna letterlik m.et room oortrek ! Wat nou gemaak 1
J a, ons het gou w~er 'n" plan agtermekaar. Ons sal
ma:ar na die bokke vlug en probeer om my·klere skoon
te kry: Die deur sal ans laat oopstaan. _Dan kan ons
voorgee, dat ons glad vergeet het om die deur toe te
m,aak en so he.t: die ellendige hoenders in die :huis gegaan en, tot ans grootste spyt en verbasing, die roomkan afgesmyt. Om die deur te laat oopstaan is mos
darem tog nie so'n groat sonde as om room te steel ni(:l.
Ons het my broek en baadjie in d:ie rivier gaan
was en teen die wind gehang, maar die broek was darem so erg van voor besmeer, dat die wassery niks gehelp het nie. Ek het.hom toe maar agterstevoor aangetrek, sodat ma nie die vetkol1e, wat nou van agter
ist kan sien nie.
Maar dit het ans niks gebaat ni·e, want net toe
ma in_ die kra~l kom om die bokke te melk, vra sy:
,,Jannie, hoekom het.jou broek dan sulke groat blase
Yan vaor 1"
'
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,,Blase,. Ma 1" vra ek ewe beteuterd terug.
,,Blase, ja," antwoord sy en ;vervolg verder :.
, , Watter roomspore sien ek dan daar op die hujsvloer-?''
;,Roomspore, Ma!" roep ek 'bewende uit.,,Roomspore, ja," antwoor-d sy weer en gryp my
aan die arm.
·
Nou bring "sy ons ou bekende plak, wat sy ·onder
baar voorskoot verberg liet, te voorskyn, en stryk op
my los, onderwyl sy my baie noukeung en met nadruk·
die hele geskiedenis van die roomkan oor.vertel, kmn..,
·pleet net ·soos dit gebeur het.
.
Na sy met my klaar was, pak sy vir Fransie, want
toe· was dit weer sy beurt, om op dieself de mani~r die
treurige storie van die roomkan teen wil ·en dank aah
te hoor.
·
Van daardie dag af skrik ek en Fransie altyd as
ons room sien.

Jh,

DE ROUBAIX.
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Waarom Hasje

\

~O!f\

kort

.stertjie het.
·
-~ ·ou_ Hentlrilt sta~n ~by die
J-ioek ·Van ·die 'huis met 'n ·ni!:llkemmer in die hand en kyk, hoe
·dje, ,koeie stadigaan huis. toe
kom.
Die uitgehongerde kalwers
·bulk: in die nok en hur moeders
gee so nou en dafr antwoord,
asof hulle wil se: , ,Ontstel jul
tog nie; ons kom !''
Klein Annie kom ook
kraal toe, om te sien, hoe die
kalwers een vir een hul moeders tegemoetloop.
Ou Hendrik J.ujr 'n glimlag op sy gesig; by hou baie
. '"" -v-an -sy kleinnonnie.
i
,,Naand, my Nonnie,''
groet hv haar beleef.
, ,Naand outa,'' antwoord
sy. ,,Gaan outa vir my vanaand weer 'n stori,e1 vertel?
Nie koeie is nog hie in die
kraal nie. Asseblief tog, my
outa."
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, Ou Hendrik se gerimpelde gelaat hel<ler op, want
hy hou baie van stories vertel, en te meer as dit vfr. sy:
kleinnonnie is.
, ;,Het my Nonnie al geho.or waa,rom IIasie so'n
.
kort. stertjie het t" vra,hy.
,,Nee~ outa, niemand het my dit nog ooit vertel
nie,''2 antwoo~d Annie.
·
,,Dan sa! ek dit maar vir Nonnie vertel; luister
.
nou goed:"
,,Ou koning :i;_,ee~ hefvyf koeie gehad, drie waarvan baie gepla het om weg te loop.''
,, 'Vat maak 'n Jeeu met koeie ?" val Annie horn in
die rede.
,,.Hy het hul· natuurlik gemelk," antwoord ou
Hendrik, , ,wat kon· hy anders· met hnl mi;iak 1 Party
v.an die melk het hy vir sy vroµ en Jrinders gegee, pa:i:ty het hy self·gedrink en van wat oor wa13, het hy bot;"
ter gemaak om hul rreusies µiee blink_ te hou '."
,,Dis mooi,jmta!" roep Annie uit. ,,Het.hy self
. die kof:'lie opg~pas ?''
. ,,·Natuurlik nie!" antwoord die-ou lag-lag. ,.Is·hy;
dan nl.e. 'n koning nie·r· 'n' Koning pas mos nie.""koeie
op nie; hy laat al die ander diere beurt~ neem oin hulle
op te pas. ·Die drie weglopers het maar altyd weggeloop, en die wagter w.at huis toe kom sonder daardie
drie.' .. wei hy kry nooit weer 'n kans am koeie op te pas
nie, en ou koning Leeu lek sy lipJ?e· af en vryf sy lyf.
Wel,'.Hasie se beurt _het ook gekom, en ,een more
dans hy agter di,e· vyf koeie aan veld toe. Hy sal vit
hul wys, }foe 'n mens- :q10et koeie oppas; ja, hy wat
Hasie is, sal dit doen.. Ify steek 'n gra!;'sie in sy bek;
klap sy· hoed skui:qi;:; oqr· sy een oog, ~n voel_net gr.ootman.

''
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,.Hy ja die, koeie 'n draai in, langs die .rivier, en

g~an sit op 'n koppie om hulle in die oog te hou ... :illes

klaar en helder soos daglig!"
,,Vyf ou· koeie om op te pas;" se hy. ;,Kraggies, waar kan jy nou iets makliker te doen kry!"
Alles lyk vir Hasie nou baie rustig en veilig ..Hier
sit hy aan die.een kant, aan die antler kant is die riv:ier
en daar is volop gras en water.
,,Ag," se hy,c ,,daardie koeie sal mos n'ooit 'Yegloop nie; hulle het te veel verstand. ''
· Die werk is so maklik, dat SY\.oe gou-gou begin
ronddwaal om te kyk, wat daar behalwe die ou. koeie
te sien is'.
·
Sy oog val op 'n mooi groen ·bossie, wat 4y, voJg'ens ·sy :rhening, flog nooit tevore gesien het nie. Hy
.dtaf daarhe~n om- <lit ·te gaan ondersoek.
~, Terwyl hy die bossie staan en bekyk, ,kom daar 'n
klo!Ilpie blesbokke met klein bokkies verby.. Hasie
voel nou ondeund en begin- die klein bokkies p1a", totdat die ou bokke horn sy kniee laat d:i;a.
,,Nou gaan ek vir~·ou- Skilpad-pla," -se Hasie, e:r,i
diaf.onder na die spruit toe. Hy kan ou Skilpad_ egter nie kry nie. Ter.wyKhy nog besig_ is om na horn te
sdek, sien hy 'n_heuningv.oeltjie bgkant horn r9ndvlieg.
,;Hiert!" se Hasie, ,,hier~rens moet"liei.ming wees,.en~
bier is 'n kerel, wat-gaa:p.'heuning·eet~"
_ Hy volg 'die voeltjie, en <link elke keer dat hy nou
by die heuning is, maar -moenie glo nie!
Tot sy groot teleurstel1ing, sien Hasie, dat 'n.boer
ook na die heuning soek. Hy bekyk _die man goed en
se: ,,Dis klaar praat met m:y; so 'n bakkies sal nooit
·
':!
heuning weggee nie; ek. gaan ter:,ug.''
·. . Hy draai toe om, maar· die son is so warm en die
koelte onder die bossies so aan1oklik, dat hy die ver-
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kan weerstaan nie. Hy soek 'n mooi, digte hos uit en gaan daaronder in die skaduwee le, en
dit was nie ·te lank nie, of hy was vas aan die slaap.
Laat in qie agtermiddag skrik hy wakker. ,,Kraggies," se hy, "waar het daardie koeie by hierdie_tJ[..d
gedwaaJ!" "Hy vrywe sy oe en lag skelmpies. ,,Een.
-ding is seker,'' se hx, , ,,as koning Leeu nie weer eet
voor hy my geeet het nie, sal hy seker van honger ster~meking-nie

"\Ve."

Toe hy by die plek kom, waar hy die koeie laat
staan het, sien hy die twee bedaarde .ou koeie, .maar
die antler drie was weer skoonveld. Hy soek hier en
hy soek daar, maar sien g'n b,aai' of horing van die· drie
koeie nie.
Toe dit tya word om huis toe te ·gaan, is hy verplig om net die twee koeie met horn saam te neem .. Hy
ja·hul toe tot naby die-:kraal en hardloop net so hard
soos hy kan terug :tia die plek, waar hy die antler koeie
verloor het.
Daar is 'n klipperige, ruie, eilandjie in die riv!er
en groot klippers steek uit bo die water, tussen die oewer en die eilandjie. Met lang hale spring Hasie van
klip tot klip en bereik veilig die eilandjie. Hy soek
vir hom 'n veilige plekkie tussen t!Vee groot klippe, en
gaan sit-daar en wag om te sien, wat.nou gaan gebeur.
Hy is nie teiank daj:lr nie of koning Leeu kom ook
daar aan. ,,Wa~r is, daardie Hasie, ~at~ vanmore so
kpfdaat k~eie .opg~:ea~ het ?'' brul hy. ''wag maar'
as ek horn m 'die han de kry !"
Jy kan wed dat Hasie hom so plat maak soos hy
'kan, daar tussen daardie ·tW;ee klippe. Hy wens dat
h)r'nou vlerke sowel as bene het.
Toe ou koriing" Leeu,. Hasie nie koIT",gewaar nie,
gaan hy op sy agter1yf si~n brul so hard, dat die hele
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eiland bewe; maar hy kan horn nie laat uitspr.ing nie,
want Hasie is so lam geskrik, dat by g'n voet kan verroer nie. Koning Leeu gaan toe brul-brul verder'langs
die rivier af.
,,Soe!" se Hasie, ,,,dit was warm!"
Die volgende more begin Hasie planne maak, maar
hoe hy sy kop ook al breek, hy kan oor g'n,plan clink,
wat horn uit die moeilikheid sal help nie, dus slaap hy
maar nog 'n nag op -die eiland.

II.
Tiie volgende more word die ver lange
om huis toe te gaan te
sterk. ,,Kyk, ek gaan
huis toe, kom wat
WI•1 , )) se Hy, ,,en ek
wed ek sal daar met
'n heel vel van afkom."
Hy bereik koning
Leeu se huis, net toe
dit
begin
donker
word. Hy gaan langs
die waenhuis sit om te
sien, wat daar. in die
huis aangaan. Sy vrou
k6m l?y die kombuis
uit, waar sy besig was
om skottelgoed te
was.
,,Sssss!" se hy soetjies.
, , Daardie stem he.t ek al tevore gehoor, '' djnk sy,
en stap nader om te sien wie dit is. Toe sy 'horn .herA

\,.
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ken, maak sy haar mond wyd oop om te skree, maar
Hasie kry haar opr beet en se: ,,As jy jou mond nie
toehou ·nie, vrou, byt ek jou oor af !"
,,Maar ons het almal gedink, dat jy 'n kind des
doods was.''
,,Hm!" se hy,- ,,en jy pet al 'n. antler OU, man in
die oog gehad, ·ne ?"
,,Dis nie so nie," antwoord sy, ,,een is genoeg vir
my, ai·hul almal s6os'jy is. Toe koning Leeu gister die
iwee,koeie sonder jou siep huis tQe kom, het. hj gedirik
dat jy seker dood was."
'
·
1" vra H asie.
·
,, W as hy.,Ja:m,mer.
~
,,J!t, hy s~ dat dit so'n verlies van goeie Yleis is.'.:
. ,,Ek sien," se Hasie, en hy dink vir so'o: oomblikkie daaroo:r na. ,,Ou vrou, bring my nou ·eei's iets
lekkers om te ~et,. dan _sal ek s1.·en wat el,r, gaan ~ioe.n.
Hy is groot en lelik, maar hyis.nie so'n sJftt\l ker~l s~os
'n pE}rsoon wat ek k;en nie."
·
'
·sy bring horn.toe mieliepap en. .melk, ~n nad~t hy
goed geeet het, se,hy: ;-,Nou voel ek weer 'n ~.an; bring
vir my die.hark en gaan.dan in die huis, maar' laat die
.agterdeur oopstaan.''
·'foe'Sy die hark bring, vra sy horn.: ,.,,Wat wil· jy
dan met die hark maak 1" .
,,Moenie· so nuu~kierig wees· ~ie," ant~oord hy.
;,Maak dat jy wegkom of ek hark jou 11etnou." J;ly
maak of 'hy haar· :inet die hark wil kam. .Sy:skrik so
groot, dat sy met net een. s·pring· die agt,erdeur in is.
Hasie'lleem die hark en trek dit oor sy rug, sodat
<lit al sy klere skeur en sy hare uittrek. Hy krap ook
. 1a.Ilg skrape in sy gesig, op sy hande en oor sy ribbes,
totdat dit ·lyk of hy,: in 'n doringboom geval het en iema-nd horn by sy hakke daaruit getrek het. Hy loop
'to~ steier-steier die kombuis in en sak daar inmekaar.
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,;waar is ou dokter J akkals 1" stamel hy~ ,,Bring
vir ou J akkals, asseblief, want ek is Am per dood."
Sy vrou gee net een skree en die hele huis,i.s.in rep
en roer; hul kom almal aangehardloop ... koning Leeu
ook.
,,Hier jou skelm!" brul hy, toe hy vir :ijasie.sien.
,, W aar kom jy nou vandaan ?v
Hasie maak sy een oog oop en se saggies: , , Van
die plek, waar die drie koeie my amper doodge.stoot
het. Ek het teruggekom, het om my ou vr.ou nog een.:
maal te sien, voor ek sterwe. ''
,,Loop· haal dadelik vir ou J akkal'S," beveel koning Leeu nou. ,,Hasie moet op die daad gedokter en
goed verpleeg word,''
·
Hulle dra Hasie sorgvuldig bed toe en toe ou Jakkals kom oni horn te ondersoek, laat hy alma} die kamer uitgaan. Hy bekyk horn goed, rol horn om en
voel of hy gebreekte bene kan kr:r.. Toe hy klaar. was,
se hy niks nie, maar knip net bedaard sy linkeroog_na
Hasie, wat ook terug-knipoog en effens glimlag.
'
,,¥-k vrees jou rug is in 'n gevaarlike toestand,"
se Jakkals., ,,Jy sal vir 'n paar dae in die bed moet
bly en klein lekkernytjies te eet kry, om jou ~etlus op
te wek."
,,Ja," se Hasie, wat dit baie goedvind, ,,'n stuk
suikerriet of 'n waterlemoen sal my net te P.as kom,"
Hasie bly 'n W€ek lank in die bed. Sy vrou brom
gedurig, want sy moet hqm bedien, en dreig horn dat;
as hy nie opstaan nie, sy vir koning Leeu,die waar:heia
sal vertel; Hasie se, d&-t sy ·dit maar kan doen, maar
al die tyd het hy kastig so'n seer hors, dat hy niks meerkan doen as fluister nie, en sv tug blv ook so seer, dat
hy horn skaars kan· roer. ~

59
~

Aan.die end va,n-die week begin.koning Leeu lont
,.,Vanctag kan jy maar in die tabakland gaan
werk," se hy vir Ha~i~.
_. Dit staan Hasie glad nie aan nie, maar hr kan dit
nie waag om ongelloorsaam te wees nie.
Toe hy_ by die tabakland kom, tef hy die skoffel
op en bekyk die wereld. Nie ver van horn af nie sien
h'y 'n erdvarkgat, maar as hy na die antler kant toe
gekyk 'het, sou hy gesien het, dat koning· Leeu vir horn
staan en-afloer. Hy ~yk so p.a,di~ tabakry en na die
gras, wat daarin staan en se: ,,Taoak' skoffel is darem
.·
swa3i,rder .as koeie op pas." Dis ~n baie h~erlike dag en Hasi~r het g'n tien minute geskoffel nie of hy begin te wens, dat hy in· die
veld was, Al die tyd hou koni_ng p_eeu yir horn dop. Hy
swek skielik sy kop-uit en.brul~·,,Itasie: k'fein Hasiel"
,;Hier is·ekl:' se klein Hasie }lard-op. Hy vergeet
~ skoon dat sy po_rs so seer is, dat hy net kan fluister.
Koning Leeu se net ,,01" en ·spring qta- Basie te
gryp.
. fiasie skree ook,het ,,O!" en spring we_g en duik
·jlie erdvarkgat ill.
- Rasia i!:?~ t~ gou en al wat koning LeelJ vitn horn
·beetkry is die punivan sy stert .. ,dis ook al wat.hy ooit
b~etgekry het.
"'
~
,,Kraggiesf Kyk so'n skehn.!" §e konihg ,Leeu,
tenyyl hy in. die gat sta~n en afkyk.
,,Kraggies!" se.-Hasie onder in die gat, ,,dit was
'n 'IlOue ontkoming !')
Koning Leeu wag en wag voor :"die gat, :rpaar al
wat uitkom is Httsie_ Dadelik begin Basie ':il tonnel te
grawe, totdat hy tusseri. die,h9e tabak uitkoµi en maak
dat'hy wegkom ..
te ruik.
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Van daardie tyd af pas hy goed op, <lat by vir koning Leen nie raakloop nie.
.
Nou het Hasie 'n kort stertjie, en van groot skrik
het die hare daarpp. wit geword, daarom .sit daar vandag nog 'n wit kol.
Maa:r hier is die koeie en ek moet gaan melk," eindig ou Hendrik, en hy neem sy emmer en gaa:tj. kraal
t@e.
Uit: Ou Hendrik se Stories.
Deur: K. L. en A. 0. Vaughan.
Uitg.: .. Longmans, Green·& C'o., J,onden.

14. ·oie skool op Kleinfontein.

J.)is nie 'n groot gebou" nie: .vir vyf-.ep-sest1g kinders is daar plek. 'n Yweriger kldmp 'kinders sal 'n
fu~iis moeilik kry. Meester het veral veel plesier ge'f;i~a yan sy standerd vier.
Die klas -het bestaan
ii.it nege seuns en een dog~r, 'n baie skrander en vlytige leerling. Die seuns moet hard opdruk, om nie by
liaar agter te ra·ak'nie.
Maar Paul -het afmal skoon uitgeklop. Reken.,
kund.e, taalwerk, geskiedenis-nee, niJrn .is vir hierdie
flukse seun te moeilik nie. Dit het dp.n ook 'n gewoonte by die. seuns geword, om Paul- se hulp. by alle
skoolmoeilikheidjies in, te roep. Selfs op die speelveld
doen hulle dit, want daar is Paul 'n baasspeler. .Die
&euns het baie van horn gehou en so langsamerhand het
Paul die leier in alles geword.
Eendag, so in die begin~ van die ·kwartaal, h_et
daar iets in die skoo] gebeur, wat nie elke <lag plaas-
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vind nie. Die kinders sit .aJgar .verdiep in hul werk,
toe~daar opeens aan di~ skooldeur geklop word. Die'
volgende oomblik versk:yn.daar 'n vrou lieeltemal swart
aangelfi~e. .Meester het toe uij,gegaan om met die
die vrou te praat;
-~ , .
.
By sy terugkeer volg 'n seuntjie horn. ·vadeltl
staar elke kinderogie in die lokaal die vreemde kindjte~..
aan. Nuuskierig·en vol verwo:fi.dering bly die kinders
die seun beskou.
So 'n kind het daar nog nie op
Kleinfontei:ri in die skool gekom nie: hrnrvan voel die
kinders oortuig.
/. Wat is daar dan so wonderlik aan die seun 1 Is
jli~ die bont gelapte broek, wat ''So die aandag trek 1
Pi~.broek het die kinders eers veel later' opgemerk;
dus moet dit iets anders wees. Is die seun dan miskien
so vuil en slordig 1 Ook nie; hy is~·h~eltelha-T·skoort;
alh9ewel sy klere erg gelap is. Wat is dit-·dan 1
Die kinders van Kleinfohtein het nog noqit. so,;n
maer' en.lelike kind gesien nie'. D~ar .staan die. ~ .
voor hulle met sy wit gesig. Sy groot oe sit di~
kop·;· sy·neus ly1: ve~ls te groot.en sy mond.i~~eef.
, , Sit Hendrik,'' se meester en wys hoifi 'n plek
langs Pa.ul aan: .Onwillekeurig skuiwe P~ul .weg tot
op die punt van die bank.
·
,,I~ jou naam Hendrik?" fluister 'n stemmetjfo
en to~ weer: ,,!\.om jy hier skoolg~an ?" Maar Hend:rik hoor of sien niks nie; sy oe, bly op meester gevestig,
?
.··.
Eindelik vra Paul 'n bietjie baie onvr~ik:
"Waar kom jy vandaan ?"
,, Van c!ie· delwerye. Pa is verle de week· dood."
Dadelik verander Pall'l van houding, hy voel nou jam·mer vir He:tt~rik-.
,
J.S. St. !Vb
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Spoad1g was meester verras deur die groot. leergierigheid, wat die seun toon. Na ses maande het al
die kinders geweet, dat daar niemand van hulle is,
wat beter in sy werk is as Hendrik nie ..
Hy is nou ook nie meer so lelik nie 'en sy gesig
het reeds lank die sieklike kleur verloor.
Die kinders hou algar van horn, behalwe Paul.
Hansie, 'n jongetjie uit die hoer klas, het eendag
spottend vir Paul gese: ,,Die maer, gelapte broekie
klop jou ver uit. Dis darem baie swak van jou, jy
wat so groot en sterk is." Van daardie dag af het
Paul nie 'n goeie woordjie vir Hendrik gehad nie.
Eendag in die na:rhiddag is die seuns en ook
Hendrik in ~di~ "rivier besig, om hul uit te trek vir 'n
rekker-swem in ·rue wat~r.
Opeens se Jan: ,,Julle weet natuurlik, dat ons
more 'n toets in rekenkunde kry. .Hendrik, jy gaan
seker alles reg he. Man, ek wens dat ek so goed kan
reken snos jy!"
Die volgende oomblik slinger Paul sy skoen reelreg na Hendrik se kop. Die polvy raak die linker00g en in 'n oogwiiik hang daar 'n dik blou swelsel.
Vir 'n oomblik heers daar volk9me stilte; toeflu,ister benoude stemme: ,,Ja, ja! Paul!"
,,Wat makeer Hendrik se oog1" klink dit opeens
dreigend uit oom Koos se _mond.
Al die kind~s swyg. Oom Koos kyk Paul kwaai
aan.
,,Pa," mompel Paul, ,,Hendrik ...... " verder kom
hy nie.
.
Vinnig sny oom Koos 'n -lat. :baar tree Hendrik
na vorentoe.
,, Oom," se hy ,_ ,,hier het 'n ongeluk gel5eur."
Oom Koos praat niks nie, maar maak sy sakdoek nat

63
en le di~ op die se~r· 09g .· ''foe neem hy vir Pau~n
Hendrik albei met horn mee huis toe. Wat daar plaas·
gevind het, yergeet Paul sy lewe lank nie.
Hendrik het vir 'n geruime tyd di~ sk2ot nie kon
besoek nie. Meester het van die geleentheid gebruik
gemaak, om met. die kinder,s 'n pai\r woordjies te
praat:
,,Kyk," se hy, ,,as klein lc~11dertjie~ :rpoes julle
Jeer om te loop en te praat. Hier by my :inoes julle
leer om te lees en te sk.rywe. 'n M'ens moet alles leer.
Sy hande moet hy leer om nie verkeerde dinge te doen
nie; sy oe om nie te kyk, waar dit nie mag nie, maar
veral. moet 'n mens sy ~Fif leer be4eers.
1'i:enmaal het 'n klein k,lippie :n g:r:opt reus gedood:
Paul mag dankl;>aar w~e~. dat sy aaad :ni'e-el'~'"@"
volge gehad het nie.
Dan hoor ek soms d&t julle Hendrik aanspreek
as ,,oont broekie" of ,,gelapte broekie." Ek weet dat
julle geen kwaad b,edoe! nie~ maar is git mqoi 1 Het
julle al dal;).raan gedink, 'Yat dit Hendrik se moeder
kos om die broekie so te lap'? Hoe :moet dit haar nie
grief nfo as sy hoor, hoe julle spot met haar moeite,
om haar kind in heel kleertjies na die skool te laat
gaan?"
Op Kleinfontein is nooit meer van ,,bont broekie" gehoor nie en as die seuns toe;vallig by Hendrik
se ma verbyloop, haal hulle heel beleef die hoedjies af.
M·. KRUGER.

,,,
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15;

My" Moeder.

Wie het my koms op aard' begroet,
my mees bemin, my trou behoed,
en teder aan haar hors g~voed 1
My mpeder.
,.
En as ek in-my: wiegie rus,
wie het my minlik saans kom ]ms,
en.my so sag aan slaap gesus 1
My moeder.,
Toe ek leer loop het, wie was by

sn.Y•....,dan met's.ter:ker hand vir my'·
Qf50f.fen~ paadjies steeds te lei 1
My moeder.
Wie het vir -my ·gebid weleer,
gek:niel daar hJ my bedjie neer,
my van Goqfi! trou ,en lief d' geleer1
My 'moeder.
U moederliefd', ·u sqrg ~n trou
sal 'k immer in.my· lewe nou
,as pahd bewaar en ~eilig hou,
My moeder.~
Is u eens oud, u woon by my,
van sorg .en las en kommer vry,
totdat die dood ons twee kom skei.
My moeder.
'l'HEO. W. J.A.NDRELL.
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16.

leder op-sy eie manier.

Piet het kom kuier. Dit is die eerste keer, dat hy
op 'n groot dorp koin. Laaste vakansie het Koos, sy
dorpsneef, by horn op.die plaas deµrgebring. Toe het
Piet tog so vir ·sy neef gelagl Koos ko~ nie 'n koei
melk nie, en hy was oang""vir die groot rooi bul, ja, hy
het selfs van die ou esel afgeval, toe die op die ou,end
begin te galop. H"Q.lle het baie pret gehad, maar Piet,
het tot die oortuiging gekom, dat dofpskinders maar
baie dom en bangerig is.
,,Julle het hier ·seker nie koeie om te melk nie 1"
vra .Piet die eeJ;].te more van sy kuier.
,,;Nee," se'.Kbos, ,,maar ma het gese, ons kan
mark toe gaan om groente en vrugte te koop:'~
Met 'n groot mandjie ieder stap hulle weg. Die
strate i~ nog nie druk nie, m~t 'n paar karre en motors
ry heen en weer. Piet kyk met groot·oe na alles. T9e
hulle 'n end geloop het, kom hulle by die mark aan.
Hier .is 'n vreeslike ge:woel en geraas. Man;( en vrouem
Joop heen en weer, ka,ff ers en koelies {Ira groot m1;i'ndjies vrugte en groen~~uit en in. Piet voel ben,bud.
Die mense is·algar so haastig en onbeleef, hulle,stamp
teen horn aan en vra nie eers ekskuus nie.· Toe tj.ie gewoel te erg vir.hom word, JlQu ,hy aan l(oos se baadiie""
vas,
,,Wat makeer, jy is tog-1iie,ban~nie?" lag~
lt~s.
Piet word don):rnrrooi en laat los, maar hy,iS{d nkbaar oly, tqe Koos klaar gekoop het en hulle wee ."'huis
toe kan gaan.
D~e middag gaan hulle dorp,toe. Piet-h~)f'besluit
om nie somar vir niks te skrik nie, hy sal"
~··J."Feer vir
Koos 'n kans gee, om horn uif te lag ni&,4 ar <lit is
mo.eilikl Die dorp is nog baie erger as die~ ark. Hon-

derde mense loop by hulle verby, koeranteseuns ja
heen en weer en skree die nuus uit, die elektriese
trems, kar:i;e ~n motors ry deur die strate, orals is gewo~l en geraas.
.
Piet kyk rond. . Daar is seuns, baie v~n hulle nie
ouer as hy en Koos nie, en party selfs nog jonger, wat
hier in die dorp alleen rondJoop. Sou hulle nou nooit
hulle pad verloor nie, wonder Piet. Djt is, vir hom
verbasend, hoe Koos al die strat~ ken en presies weet,
waar om b,een te gaan. Die strata lyk vir horn algar
eners. As hy vir Koos sou verloor! Di~ gedagte alleen maak h.om qenoud! Al sy kennis, waarmee J;iy so
gespog het teeno9r Koos la&~ vakansi~ skyn nou vir
horn baie minderwaardig te ~ees~ i:rt V'ergelyking met
="alles-wat Koos weet. En Koos het nooit gespog niel
Toe hulle teen die aam:l huis toe kom, is Piet baie
stil.
·
·
,, Wat is dit; is jy baie moeg·1" vra Koos.
,,Nee," se Piet en hy swyg vir 'n tydjie. Op~ens
.bars hy uit: ,,Koos, ek moet jou ekskuus vra, omdat ek
'1aa§l vakansie so oor jou o:o,kunde gespot het. Ek het
\.Jln<}ag eers gesien, hoe <lorn ek is. Ek so:µ. hopeloos
verlore geraak het in die dorp sonder jou."
,,Ag, dis niks nie," se Koos goedhartig. ,,Dit
\com maar net alles daarop aan, waat\ 'n mens aan ge~
woo\ i's. Ons is maar ieder 'op sy eie manier, sli~ of
doµi:\'
SYLVA MOERDIJK.
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17.

Die vlieer.
I.

,,Hoera! Hoera!" skree die kinders toe hulle by
die skooldeur uitkom: ,,Dis vakansie!. .. g'n skool meer
vir 'n lang tyd nie!" ,en hulle gooi hulle hoede op van
vreugde.
Piet en Dirkie veral jg baie bly, dat hulle nou hulle
boeke vir 'n tyd opsy kan sit. Hulle weet nog nie wat
hulle gedurende die vakansie sal kan doen nie, maar
een ding weet hulle, en dit is, hulle sal die' rustyd baie
geniet. Hulle sal albaster speel, Yisvang, by hulle
maters gaan speel en nog baie antler dinge doe!!:
Hulle het die eerste dag van die vakansie baie p1esierig deurgebring. Die aand na ete, sit hulle nog in
di~ eetkamer en gesels, want daar is nou nie lesse om
voor te berei nie, en in die vakansie word hulle altyd
toegelaat om 'n bietjie later te gaan slaap.
,,Hoe het julle twee die dag deurgebring 1" vra pa.
,,0 Pa," antwoord Piet, ,,dit het baie plesierig
gegaan. Ons het eers 'n bietjie tuis gespeel, toe het
ons by Gert gaan albaster speel, daarna het ons weer
by Jan gaan tol speel en toe ... "
,,Ja kyk," val sy pa horn in die rede, ,,dis alles
goed en wel, maar so'n rondlopery sal tog nooit gaan
nie. Ek sal julle 'n plan gee. Vr~ vir Ouboet om vir
julle te help, dan maak julle more 'n vlieer. Die wind
waai nou byna elke dag, net sterk genoeg 'om 'n vlieer
te faat opgaan. In die buitelfamertji~ is daar mooi rooien blougekleurde papier, wat ma seker vir julle sal gee.
Dan het julle 'n mooi speelding, waarmee julle tuis
kan speel, en tegelykertyd leer julle ook om 'n vlieer
te maak."
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Die twee was baie opgenome met die plan en laat
ook nie gras onder hulle vo~te groei nie, maar vra dadelik vir Ouboet, of hy hulle die volgende dag sal help
om 'n vlieer te maak. Oubo~t 'is heeltemal gewillig,
en van. toe af totdat hulle.gaan slaap, praat hulle obr
niks anders nie as die vlieer. Hulle sien dit al hoog
in die lug vlieg, en daardie nag kon hulle van pure opgewondenheid byna Irie slaap nie.
Die volgende oggend is hulle douvoordag op en
gee Ot:!-boet g'n rus, yoordat hy met die vlieer begin nie.
~indelik roep hy hulle, en, soos lig te begryp is, hulle
laat hulle nie tweemaal roep nie.
,,Julie moet goed oplet," se hy vir hulle. ,,Ek
g~aP.. l.1m~t ..e.en vir julle_ ma~k, daarna moet julle self
vlieers maak, ·as· julle p.og_ meer wil he."
Hy sit twee lang; duh latjies oormekaar in die
vorm van 'n kruis, maak hulle me_t-'n toutjie styf aan
mekaar vas, waar hulle oormekaar k.om, en sp~n dan
'n sterk garingdraad oor die vier punte.
,,Gaan vra gou vir ma uf die lympap al klaar is,
Piet," se Ouboet, ,,daµ ~kaµ. Dirkie e:p_ ek solank die
papier regsn y. "
..
Hy neem toe die 'i:ooi- en blougekleurde papier eh
knip daar netjies vier- stukke af. Hy was ook nt;;t
klaar. toe Piet m~t die lyn terugkom.
,,Nou moet -julle twe~ goed.opkt," herinner Ou:boet, en hy neem. die repe- pa.pier, smeer die lym al
langs die kante en plak hulle versigtig om die gating.
Met groot genoee staan l?iet en Dirkie die vlieer
en bekyk, wat nou amper lflaar is, ~n wat al mooier £n
·mooier word. Dis byna ongelooflik dat Ouli>oet dit vir.
hulle-net vir hulle maak !
Hy sit dit nou ·op die grond neer 'om in, 9Je son te
droe. Die tweetjies gaan plat op die .grond da;arby
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tilt, en pas goed op, dat hulle skaduwee nie op die µiooi

p-apier va) 'nie.
- ,,Net die stert makeer nog," se Ouboet, ,,en die
kan julle self maak."
Hy gee elkeen toe 'n paar lang repies papier om te
vou en te krul. Ondertussen maak hy ogies in die garing, wat hy onder aan die vlieer se punt gebind het.
Die stukkies papier, wat die twee seuns gevou het,
steek hy deur die ogies en trek die ogies toe. Onder aan
die punt van die stert bind hy 'n hele klomp stukkies
papier in 'n bondeltjie vas.
,,Kyk OuJ:>0et, die stert is byna tweemaal so lank
as die vlieer self," se Dirkie laggend.
. ,,J a," se Ouboet, ,.,dis. om horn beter te laat
vlieg."
_ .,,Hoera!" skree Piet en Dirkie tegelyk. ,,N9u is
dit klaar ! Laat ons dit nou vir pa gaan wys,'' err Ouboet moes net keer:
,,Nee, wag 'n bietjie, julle 1s glad t~ haastig. Dit
is nog nie heeltemal klaar nie!"
Hy boor toe. nog '.n paar gaatjies by ci~e boonste en
onderste punte in.
,, Dis om die lyn aan vas "te" maak," beduie hy.
,,Nou is dit .klaar; kom ons gaan dit nou vir pa wys.
,,Nee, kyk, dis :dog nie klaar nie!. Ek het byna vergeet om t:e kyk of dit alkante ewe swaar is. Nee, dit
is nie. Kyk hoe hang dit na een kant toe oor."
,,Is dit dati nou stukkend ?" vra die teleurgestelde seuns :tegelyk.
,,0 nee," verseker Ouboet liulle-, .. ons sal hom·in
'p kitsie regkry."

Hy plak nog 'n stukkie papier aan die ligste kant,
en toe hy weer kyk of die twee kante balanseer, hang
die vlieer reg-af en doodstil.
,,Na die ete sal ons horn laat vlieg," se Ouboet.
,,Ons moet nog eers 'n bol lyn gaan koop."

II.

Gedurende die oggend het Ouboet gevrees, dat die
wind nie sterk genoeg sou wees om die vlieer te laat·
opgaan nie, want dit was Baie stil. Kort na die ete het
die wind egter opgekom, eers saggies, toe al harder
en harder, tot dit naderhand huil oor die veld ... net
lekker om die 'vlieer op te_ laat gaan! Groot was die
opgewondenheid van die seuns, to~ hulle die vlieer
gaan haal! Ouboet dra dit en hulle hou die stert vas,
om dit nie op die grond te laat sleep nie.
.
,,Piet, OU broer," se Dirkie, terwyl sy oe fonkel
van plesier '· ,,kan jy glo dat dit ons eie vli~er is, en dat
hy netnou soos 'n voeltjie daarbo in die lug sal
..t,
sweef?"
Toe hulle op ,die bestemde plek aan~orri, rol Ouboet 'n eildjie van die lJb. af, terwyl Piet en Dirkie die
vlieer vashou. N ou los hulle dit. Die wind skraap
dit en Ouboet laat die l~n !.n bie.tjie: s"kiet.
Daar gaan dit nou op, hoer en hoerr Maar wat
makeer nou? ... Een ruk van di.~ wind en hulle vlieer val
vfanig laer en laer, en kap in~-die grond vas. Piet en
Dukie hou hul asem op. Hulle pragtige vlieer is JlO"Q ·
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seker stukkend.
Goa
har.dloop
'hull~
soon toe.
Nee, tog nie.
Maar\Jioor, dis
'n geluk ! Daar
is net 'n klein
skeurtjie in, wat
Ouboet gou by
die huis gaan
regmaak.
'n Hele klomp
kinders het by
die tyd al versamel om na die
vlieer te kom

kyk. Alles is nou weer g~reed.
,,Een, twee, drie! Lq,s!"
skree Ouboet, en weer gaan dit
in die lug op. Die wind dryf
dit al hoer en hoer en Ouboet
gee altyd maar meer tau. Eers
ruk dit 'n bietjie, nou na die een
kant toe, dan na die antler
kant, maar later gaan dit rego.rr, aJ hoer met die lftng ste'rt in
swaaie agterna.
Dirk en Piet -spring byna
hul vel vart plesier, want is dit
hulle vlieer, wat al die k:inders
so mooi vind nie?
Ouboet gee vir hulle ook
albei 'n beurt om vas te hou.
Piet kry eerste sy beurt. Ouboet
skree vir horn as hy moet styf
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trek of laat skiet. Hy vind dit alte heerlik om <;lie
trekkende lyn, wat gaan tot die spikkeltjie daarpo,
vas te hou, en die vlieer te sien sweef net soos hy p:om,
stuur.
Dirkie kan amper nie meer sy beurt afwai nie.
Eindelik gee Piet die lyn vir horn. Meteens begl'n die
1
vlieer weer vinnig te val.
,,Styf trek!" skree Ouboet, en Dirkie voel baie
trots, ashy die lyn so effens laat skiet en dan weer intrek, en die vlieer omhoog sien styg. Ver weg gaan dit
nou, seker tot reg bokant die rivier. Die kinders wys
dit met verbasing na en Se : ,, Kyk tog, hoe hoog !"
Skielik laat Dirkie die lyn slap val; Ouboet snel
toe, so hard as hy kan, en probeer die lyn weer styf.
trek en die vlieer red, maar te laat! Weggesleep
deur die wind, val dit vinnig weg tussen die wilgerDit is nou vir hulle verlore,
bome langs die rivier.
want dit hang bo in 'n wilgerboom, die pragtige geh.leurde papier in flenters geskeur deur die takke. Dit
lyk of Pif\t en Dirk lus het om te huil oor hulle mooi
vlieer, wat nou so verflenter daar uits.ien, maar Ouboet
troos hulle deur te helowe om 'n ander een te maak,
wat baie groter en mooier sdl wees as hierdie een.

Die aand kon Dirli:ie glad nie slaap nie. Piet het
ook eers waKker gele, maar lank, nadat hy al aan die
slaap was, le Dir~ie· riog .so .en dink oor die. vlieer, die
mooi, groot vlieer, wat deur sy onhandigheid gebreek
het. Dit het tog te pragtig daarho in die lug gelyk.
Toe hy eingelik aaii die slaap ra·ak, woel hy onrustig rond e.n -cl.room,· Oubpet maak weer vir hulle 'n
'lieer, 'n grote ... baie· groter ~s Oub~~·t s~lf, ~et 'n
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\ vreeslike lang stertl Almal help dit dra en byna al
\fie kinders van die dorp kom kyk na hulle groot vlieer.
Ouboet se vir horn hy moet die vlieer laat opgaan,
maar hy mag nie weer die lyn loslaat. nie. Eers wil
h~e, maar toe hy sien hoe almal st;.i.an en ·wag, vat
hy lli.e bol lyn styf in sy hande en laat die vlieer opgaan.
Dit lyk net soos 'n groot voel, wat trek en ruk aan
die lyn in sy hande. Eindelik voel hy <lat hy nie meer
kan vashou nie; sy arms word skielik lam en die vlieer
slaan om en om na ondertoe. Ouboet raas vreeslik
met horn. Hy hardloop agter die ding aan, maar kan
horn nie bykom nie, want die wind waai dit al verder
en verder weg. Soms is hy by die vlieer, maar net
soos hy <lit wil gryp, waai <lit weer verder. Eindelik
begin. dit weer in die lug op.~te gaan, en hoe nader. hy
kom hoe hoer gaan <lit, totdat <lit bo aan die wolke
~assit.

Oub6et skree maar altyddeur vir horn om die
vlieer terug te bring, maar hy kan nie. Meteens kom
dit met 'n vreeslike geraas af grond toe, en reguit op
horn af. Dit is eers klein, maar word al groter en groter. 'n Lang stert sleep agterna en <lit hml en raas soos
'die wind. Hy wil wegkom van die vlieer af, maar dis
tevergeefs,.
Dit kcim · in dolle vaart tot vlak voor
horn. 0, die nare ding sal horn verpletterl Hy skree
van benoudheid en ... skrik wakkP.rf
Alles is rustig en stil; die sagte maanlig skyn helder op sy bedjie en op Piet, wat hierlangs horn le en
slaap. Ai, maar dis ~n verligting vir Dirkie! Hy
draai horn om en slaap rustig tot sonop.

18.

'n. Ware gebeurtenis ..

,
Dit was winter in Ri;island. Alles. was me~ sne~u
bedek .. ·•n Edelman met sy v.ou en k1p.d, en .n t,ElilU
kneg, was op reis oor die uitgestrekte sneeuveldefvan
daardie groot land.
Laat een agterrniddag kom hulle by. ':P. .herberg
aan.
Hulle wou die aand nog .die naaste1 dorpie,
Bolisovi bereik. Die herbergier 'Yaarsku hulle, dat
groot klompe wolwe die·vorige dag in die buurt gesien
is. · Hoe hy hulle ook al soeba.t om te bly, hulle weier
beslis;
·
.
Die slee·word iilgespan,en net na sononder is hulle weer op pad- Bolisov toe.
.
. ·Omtrent 'n uur d~atnai toe hulle 'n digtc hos nadet, waar hulle pad deur gaan;· hoor hulle 'n geluid,
wat hulle bloed laat koud word. Dit was die gevreesde. gehuil vah wolwe·daar in die verte. Die perde he~
dit bok geh'oor, en hulle- liet nou g'n ·sweepgeklap riodig·om hulle aan te wakker nie.
" Die. edelman en sy· kneg laai hulle pistole en' sit
klaar .
. Dit, gaan nou in volle vaart;· die slee swaai V'ari
ka:nt tbt' kant agter ·die 'trou alere-1n 'Volle galop. Niks
vrees hulle op aarde·rneer as daardie wrede, :bloeddorstige vyande nie.
·
·
·
r -r Stadig maar seker haal -die wolwe hulle in.
Orals
pp die wit f?neeu agter hulle, sien hulle in d!e helder
maanskyn :die .gevreesde gedaantes. Vooraan sn'el 'n
•
ou, grys monster-' i 1
-: .. .Nou is hy langs die perde.
Daar val 'n
skoot en hy stort in die sneeu neer. Gulsig word hy
deur sy maters versli:hd. Skoot na skoot word op die
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naaste wolwe gelos ...,n Hele paar wo~"d 'getre( en op
hulle beurt deur die antler verskeur en opgeeet; maari
hulle kom steeds aan in woeste vafi.rt.
"b
,,Sny los die stringe van die haarvoor-perdla'·
veel die ede1man. ·
I
Di_e perd is los, swaai regs en vlug· die hos in .agtervolg deur 'n groot aaltal wohve. Maar . dit was'
alles tevergeefs: Die wolwe is nou aan we~rskante
van die perde, en.: begin na hulle pote hap,'
Bolisov is -maar net' 'n myr en 'n half 11.aarvandaan; die liggies van die dorp brand dof in- cfie maanskyn. Maar, hel.aas, die twee perde begin floli w6rd.
,,Ek sal afspring,'' se die trou kneg, ,,en di~ wolwe teehou, terwyl u met u vrou- en kind die dorp pro·
beer haal."
V oor die edelman kon keer of teepraat, was hy af.
Twee skote knal. Die wat in die slee sit hoor verder
niks as die gehuil van die wolwe daar agt_er hulle nie.
Die volgende dag word daar lang~ 'p bloe~vlek in
die sneeu 'n paar stukkies yerskeurde klere. en die twee
·
pistole van: die kneg opgetel.
Op daardie plek is 'n klein -monumei;i.t o'pgerig tot
sy gedagtenis, met slegs sy naam,. en.: hierdie toepaslike
woorde daarop:
.
,,Niemand- het meer lief de as-dit nie, ·dat iemand
sy lewe stel vir' sy }riende."
:Qe'werk deur, Tile<>.

w.

JandrelJ.
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19.
. ,\Toe dit.nog

Oom Simon Brits .

al~es

wild was in die ou dae, het daar

41 'Winburg se distrik oom Simon Brits gewoon. Hy
was· 'n\rrolike ou. Hy noo'i al sy vriende vir 'n eetmaal
en ·toe h'ulle lekker sit en eet, steek Kiewiet, die beeswagter' s:y kop by die middeldeur in en se:
,,Oubaa:.s, daar is 'n groot leeu by die veeposl"
DadeliK was die jongspan klaar om te gaan.
Oom Simon se hulle moet die vel vir horn bring vir
'n verjaarsdagpresent. Goed so. Vier sterk perd~
word voor die veerwa gespan, en hulle trek weg en kom
'by- die plek. Almal klim af; net die drywer bly sit.
Hulle sien die leeu en bekruip horn, maar die leeu
storm op die trop af. Hulle laat vat wa toe en klim
in, die leeu, verward, agterna. Toe hy agter inklim,
bbrrel die j agters voor uit, drywer en al. Die per de
skrik en sit rieme·neer huis toe.
Oom Simon gaan voor die deur staan, toe hy die
wa sien aankom, met karba en glase om' gesondheid te
skink. Die petde kom tot_ voor die deur en staan daar
stil. Met d:le slag tel oomkool sy kop op en loer oor
'n hankie. Hy spring toe uit en laat vat. _Oom Simon
laat alles in di~ steek en 'spat die huis in. Die voordeur slaan toe, .en: knyp die ou se manelpante vas. Hy
skree en.skop; hy dag dit is die leeu. ·Toe breek die
pante en oompie is los.
Toe die jagters, wat te voet huis toe geloop het,
horn onder die bed uitsleep en vra wat skort, se hy,
dat hy sy gew~r gaan soek het!
VAALPENS.
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,20.

Die lied van die voeltjies.

Ons is die veervolk, fyn en klein,
Voels wat sing, en duifies reinc;
Voels wat swier oar die kranse rand,
Bo in die wolke, dan-laag op die grond.
Vol in die gloed van die goue Wes
Flikker ans rand, dan elk na sy nes!
Ons met ons liedjies die dageraad w,ek
En sien hoe hy laggend oo:r b~rg~ ·trek;,
Ons wat weet waar die diere skuil.
W aar saans in die stil diep waterkuil
Die skelm kr;okodil 'By proo,i afwag ~
En ver odr die see kan ans trek ..
Na lande wit met die sneeu bedek.
J a, wyd en syd in Oas, in Wes,
Elk waar hy kies, daar bou hy sy nes,.
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So sing die voels ·een lentedag
Ver in die veld, toe die sbnlig Jag.
Honderde voels hul liedjies bring
Een bo die antler wil hardste sing!
r

Ou mossie, met sy v11albrum pak,
En sneeuwit onderbaadjie;
Ou spreeu, wat vyelanings roof,
So lief vir skinderpraatjie!Uit rietbosries ou kwikkie loer
W aar sonligskyfies bewe;
Err duifie sit daar ,,koer-ke-koerl"
Tevrede met, die lewe !
In moddet:rres, op wilgerloot,
Gespieel, §it 'n vinkie;
En in 'n blomme-w·1ldernis
Op kunstig' nes, .tingtinkie,
¥et stemmetji~ aan.stellerig,
Sing same. met c.SY ma ters.
Hoe deugsaam is die voelvolk,
Die -qil- en vler.muishaters !
Ag, honderde nog meer tesaam:
- .Iangroentjie, hamerkop, swawel,
Meer as ek ken by nes of naam, '
·Sit daar en·pronk en snawel!
Dan weer tesam~ bars hul los;
Sing hul met vreugde u,it volle hors;
Sing hul die lied van d!e voelvolk,
Net soos ~k-h:1er, <lit trou v'ertolk:
,,Ons igl die veervolk, fyn en klein,
Voels wat sing, en duifies rein, .
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Voels wat swier oor die kranse rond,
Bo in die wolke, dan-laag op die grond,
Vol in die gloed van die goue Wes
Flikker C?ns, rond, dan elk na sy nes !''
IDLDA ,POS'l'MA.

21.

Stene maak.

Die vakansie het aangebreek. Frikkie en Hendrik
kon ongelukkig nie plaas toe gaan nie, omdat hulle
ma baie siek was. Wat nou te doen? Heeldag maak
hulle planne, hoe om hulle tyd op die dorp aangenaam
deur te bring.
Hulle het maar met hulle gereedskap, van 'n ou
kas, meubels probeer maak vir Annie se p.ophuis. So
het hulle heel tevrede tuisgebly.
·
Maar een aand gesels hulle twee voor hulle bed toe
gaan, en nie te lank nie of die gesprek- kom op die
plaas, en al hulle kaskenades daar. Toe begin hulle
opnuut weer 'n: bietjie ontevrede voel, dat hµlle op die
dorp moet bly. Soos 'n ou gebreekte koffieineul brom
en mor Hendrik van die bed af.; . ,Wat kan 'n mens tog
in die ou dorp doen 1''
-~
,,Hier kom pa aan," se Frikkie. ,,stil jong, anders sal pa net weer sleg voel, as hy hoor ons is so ontevrede; en wie kan nou help dat ma siek geword het ?"
,,Kinders," se pa, ,,gaan julle al slaap? Ek het
julle val!dag byna: nie eers ge!'lie'.lf"nie, so besig was ek;
maar more vroeg gaan pa weer wandel, en omdat dit
vakansie is. kan iulle saamQ'aan. Die eeri wat kw art
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voor ses kant en kla_ar aangetrek is, kan elke more
s.aamgaan. Elke more sal pa julle iets moois· probeer
wys of vertel.' '
,,Hoeral" skree die twee. ,,Waarlangi:; gaan Pa
m6ry 1'~
,,Wag, pa sal daaroor dink watter die mooiste
plek is om heen te gaan,., hoor!''
Pa se toe vir hulle nag en loop uit.
,,0 Hendrik, nou moet ons gou slaap, want dis
more vroeg uit die vere; jy moet my wakker maak, as
ek my verslaap, hoorl"
.
.
Die antler more vroeg is die twee ook net betyds
klaar. Dit'was heerlik koel buite, en soetjies stap hulle
op hulle tone uit, om nie vir ma en die antler wat nog
slaap te hinder nie.
Hulle loop en loop in die fris morelug; pa loop ingedagte, asof hy oor sy preke <link.
,,Ek wonder waar ons heen gaan" fluister Hendrik, , , dis die tronkpad hierdie; pa het gese hy gaan
ons iets wys, wat sou dit wees 1'' Maar hard-op wil
J:mlle nie vra nie, want hulle wil nie vir pa hinder nie.
In die verte, antler ka:n,t die rivier sta~n daar soos
plat vierkantige kamertjies, rye rooi stene, en, toe
hulle nader kom, sien hulle holtes in die grond, waar
hopies grond uitgegrawe is en waar poeletjies water
st1J,an. Grawe en hou.tvorms le daar rond, en 'n hele
lot werksmense en volk kom nou aan, en begin die
grawe en siwwe optel en klaarmaak vir werk.
, ,F.rik," se Hendrik, ,,ek wonder wat is <lit hier.
Ek wou al so lank vir pa gevra het, wat fie wa.rk hulle
hier doen. ''
,,Ek weet," se Frik, ,,hier'maaK: hulle stene, Flip
het my vertel.' '
,

82

,,Stene 1 wat se stene 1"
~ ,,Huisstene! Kyk, sie11 jy nie hoe die·stene daefr
rondle nie 1"
,,Maak hulle dit hier self 1" En Hendrik p,r~at
nou so hard dat pa hoor. ,,0 ja, hier is ons n6u by
die plek, wat pa vanmore vir julle wil kom wys.' l!ier
word die stene gemaak, wai:tr 'n mens huise van bou.
Kyk, hier uit hierdie rooiagtige sand word die stene

gevortn.''

,,Pa," vra Frikkie, ,,kan 'n mens somar enige
g:rond vat vir stene ?"
,,Nee," ·~e pa, ,,as die stene nie hard of sterk genoeg is nie, krummel hulle en is niks werd Jlie; net
soos party grond kalk bevat, so het antler soort weer
yster in, en. dis d,ie soort wat uitgesoek word vir stene.
Kyk, hier in.die holte by die poel water, w.ord die
grond met water aangemaak, totdat dit slap genoeg
is, ,dan vul hulle hierdie lang smal houtvorms :µiet die
klei, en sit dit in die ~on om te droe. Kyk, die vorm
is afgedeel jn hokkies, net die grootte van 'n steen;
meet 'n bietjie hoe groot dit is." Hulle meet: ,,Dis
nege, by vier, by drie duim, sien juile 1 As dit hard
geword het, word die .stene uit. die vo:r;nf omgekeer in a]
die lang rye SOOS hier'le, Om in die son te droe."
, ,Maar Pa,'' vra die nuuskierige Frikkie. w~e.r-,
,,hoekom is hierdie stene -clan so vaal ·en~ ons huis s· n
is rooil"
. ,,Kyk daar;" se pa, en hy wys na die vierkantige
huisies, w~t hulle uit die verte eerste gesien het. Aan
alkante kom rook uit, net asof iets van binne brand.
,,Dis die steenoontle,'' se pa. ,,Daarin word die stene
gebak, totdat hulle kliphi;i,rd is, dan noem ons hulle

g~ar

stene, omdat hulle net soos brode gaar word in
we oond.''
· ,,Maar waar is die deur van die oond, Pa 1" vra
die twee. Nou vat pa hulle na die oopde.
, ,Die stene self is die oond. Kyk, so word die
stene in lae gepak, lig en los van mekaar, en tussenin
word steenkool ,ingevoeg, met qop gangetjies tussen,
waar die lug kan deurtrek. Nou word die hele huisie
met klei buite-om tQegepleister, net onderom word
hier en daar 'n opening gelaat vir die lug om in te kom,
en waar die vuur aangesteek word. Kyk hoe trek die
rook orals uit.''
,,Kyk gou hier, Frikkie!" roep Hendrik en opgewonde kniel altwee by die oond. By· 'n krakie in
die klei naby die ·grond, loer hulle in, en sien die rooi
vlamrµetjies soos tongetjies vuur binne-in speel-,,Soe!
maar die lug is warm hier! Ek wil nie graag 'n steen
wees nie, '' se Frikkie,
,,Hoelank moet hulle hier bly en bak 1" vra hy.
Dit weet pa nie, so vertel een van die vriendelike
werksmanne vir ·hulle:
,,Die stene wat by 9-ie vuur is, bak gou-gou swart-,
soms so erg dat hulle smelt en uitloop, terwyl die buitestene nog halfrqu is. Die halfrou stene word dan gebruik vir binnemure, en die. wat net goed en mooi gebak is, vir buite waar die muur die sterkste moet wees.
Die ou sw-artgebrande en 4alfgesmelte stene-kyk,
daar sien julle, die outas vat dit en· sit dit ho-op hulle
sinkdakke, om _hulle v~s te hov as die wind ·waai.
Party bou daar pondoKifies van in die lQkasie.
Stene maak is swaar werk, err ons sal nooit kan genoeg maak om al ons dorp se huise te bou. nie," sa die
werksman, ,,maar op antler plekke, b.v. by Vereeniging het hulle masjiene om di~ stene te maak, dan kan
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hulle honderde meer maak as ons, en is die stene ook
mooier, maar duurder ook.
··
Party het nog ~fgeronde kante, kyk ma[r by die
traliemuur van die kerk sal julle sien, hoe mooi dit
lyk."
Frikkie en Hendrik was net opgenome met die
steenmakery. Nou weet hulle wat hulle heeldag by
die huis gaan doenl Stene maak, in die agterplaasl
Mooi stene vir Annie s~ pophuis I
In vorms van vuurhoutdosies het hulle netjies
steentjies gemaak, en in steenoondjies gaa:r gebakl
HILD~

22~

POSTMA.

'n Spookstorie.

,,Gert, glo jy dat· daar spoke is?" vra Flip.
,,A nee, man, daar is mos :riie sulke goed op die
wereld niel"
,,Hoe weet jy djt 1 Dalk is daar regtig spoke, jy
weet, veral op plekke waar .vroeer iemand verongeluk
het ·of vermoor is.''
,,Dis alles bog, Flip! Ek glo daar ni~s van nie.
Maar kyk, hier kom oom Andries ·aan. Korn ons vra
vir horn."
,,Oom," begin Gert, ,,daar besta~ mos.nie sp9ke
·
··
nie, nie waar nie ?"
,,Wel seker: my seunl Sp~ke bestaan daar. Snags_
wemel dit van hulle. Het jy nog nooit een gesien ni~ ?''
,,Nee ...... en Oom 1"
,,Ja. Wil jµlle. dit 'hood''
,;Asseblief Oom!" roep die kinders.
. "
.~Goed, kom sit hier, dan ver.tel ek vir julle;

, ,Jare gelede, toe ek hier vir die eerste keer kom
woon het, was dit 'n naarheid soos dit gespook het.
Dit was so erg, dat ek naderhand nie meer werkvolk
kon kry nie. Van die b~r~ verneem ek toe, dat die
vorige eienaar van die plaas eindelik so moeg geword
het van. al die spokery, cfat hy weggetrek het. ~ dit
werklik so was, laat ek daar. Ek het egter dad.elik
besluit, kom wat wou, ek moes die spook sien. Tante
en ek was toe voortdure'hd op die uitkyk, maar wonder lik die spook wou nooit sy verskyning by ons maak
nie. Dog hy was 'n ware kwelgees van my werkvolk.
Hulle het horn gereeld elke nag ontmoet, SOOS hulle se.
Baie graag wou ek toe 'n beskrywing van die
spook he, maar die kaffers kon alleen maar vertel, dat
dit _'J! groot vuur was, '':':at hulle ja. Dit was verniet
of ek 'n kaffer of meid tot na sononder kon hou. Vroeg
die middag stap hulle een. na die antler weg na hulle
strooihµise toe. Vir die melkery en vir die perde moes
ek dus maar self sorg. Dit was een van die oorsake,
waarom ek so begerig was om die spook raak te loop.
Gehtkkig, die. kans het ek gekry.
E~p aand moes ek' tantt:) p,lleenlaat.
Ons buurvrou 'het my laat roep. Haar man was ernstig siek.
Ek ·vra viF'tante of sy :nie bang was vir spookbesoek
nie. Sy~lag Iekkei:, ens~.: ,,Maar dis mos net wat ons
wil he!" bit wae al taamlik laat, toe ek van my buurman terugkeer. Op .die" terugreis sien ek meteens 'n
wonderlike lig, wat viimig beweeg na my toe. 0, daar
is .die spook! dink ek~. Opeens, -ongeveer regoor die
huis, verdwyn dfo lig. 0, aarde wat word nou van
tante, dink ek weer. Ek troos my toe maar deur te
dink1 hoe 'I). dapper vrou sy nog altyd was.. Spok~
vlug mp~ vir. da,pper mense!
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Tog spoor ek vir Ruiter, my ryperd, aan. Net
moes ek 'n spruit deurgaan. Plotseling steier Ruiter
agteruit; hy snork en wil nie verder nie. 0 wee! Daar
is die spook nie tien tree van .my verwyder nie~
My hart hons geweldig. Salek wegja 1
..Ag nee, ek sit ewe gerus op die perd en sien, hoedat 'n digte swerm vuurvliee voor my verbytrek. Ek
het my verwonder vir die J2r'agtige lig, wat hulle maak.
Nou, kinders, daar net 'julle~'n spook. So is hulle .
almal.
Glo jy nou Gert, dat daar spoke bestaan 1
M. KRUGER.

23.

Die vier afgeleefde die.re.
I.

Daar was eenmaal 'n arm man, wat net 'n ou esel
en 'n ou klein groentetuintjie besit het. So nou en dan
gaan hy in 'n seker stad van die produktetjies van sy
ou tuintjie verhandeL Dan moet die ou esel horn met
al sy artiekels heen en weer tussen sy woninkie·en die
stad dra.
Hy het altyd sy plan:Q.~ so agtermelrnar gesi~ om
elke maal, wat hy die stad besoek, daar te oornag. Dan
leef hy net lekker en spandeer alles, wat hy vir sy
groente gekry het. Maar vir die ou esel sorg hy nie,
want die stomme ou dier moes in die agterplaas van 'n
hotel die nag sonder voer deurbring. So.het dit jare
aangegaan.
.
By die eerste haangekraai op 'n seker oggend
staaii die ou ~sel weer in die agterplaas so oor sy treurige lot en dink. Hy vergelyk sy lewe by die~van sy
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baas. ,, J a," sug die ou dier, ,, my baas slaap nou
lekker warm, hy het aldag genoeg om te eet; sy liggaam is goed geklee; sy arbeid is lig. Maa.r ek rittel
en bewe alnag van koue; ek ly aldag hanger;- my ou
rugv~l en my sye is al kaal en nakend geskaaf; my arbeid is bitter, bitter swaar. My baas skyn jonk en
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fris te bly, maar ek is al krank en kraak_ van ouderdom."
So staan die ou esel by homself en redeneer, tot hy
eindelik oortuig was dat dit nie langer so kan duur
nie. -Daar moet 'n veranderirfg in sy letVe kom. Hy
besluit toe om stilletjies, solank sy baas nog slaap, die,
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stad te verlaat. Dan kan hy tog tenminste probee~
om erens, waar sy baas horn nooit sal soek nie, 'n beter lewensbestaan te maak. So gese, so gedaan.
Die baas was woedend toe hy later uitvind, dat sy
ou esel weggeloop het. Hy sit horn n~, maar tevergeefs. Die ou 'esel was nerens te vind nie. Hy skel
die ou esel uit, maar dit help nou alles niks nie en hy
was verplig om van 'nou af te leer, om te voet te loop
en self sy handelsartiekeltjies op sy rug te dra.
Nog di'eselfde dag, wat die ou esel uit de stad is,
kom hy uitgeput op 'n groot boerpli:tas aan. Dit was
reg middag. Alles was doodstil. Die mense het 'n
middagdutjie geneem. Hy stap toe maar na ·die tuin
waar ook 'n h~erlike lap lusern welig tier. Maar net
toe hy sy bek gretig na die Iusern uitsteek, begin 'n ou
groot hond onder 'n p~erboom geweldig blaf.
Smekend se die OU esel: ,,Ag,,ou broer lr:bnd( moet
tog nie,so blaf, dat die mense jou hoor nie; ek het baie
honger, laat my tog maar asseblief net 'n bietjie van
hierdie lusern vreet."
· , ,As ek dit toelaat,'' antwoord die ou hond,
,,slaat my baas my dood. Van kleinsaf 4;ot' nou kort
gelede moes ek sk~!tP oppas, jakkalse, wolwe, tiers,
bobbejane en rooikatte van die plaas afhou en daarby
sorg, dat my baas gedurig wildv-leis het. E:p. nou op
my oudag dat JllY tan.de, my ruik en my gesig nie meer
geskik is vir daardie soort werk nie, nou·word ek hieI
aan die peerboom geknoop om tuin op te pas, en kom
hier fout, dan moet ek vermoor word.'' , '•
, , 0, dan gaan dit met jou maar net sodS]D;J.et my,''
se die ou esel. Daarop vertel die ou esel 'horn sy hele
geskiedenis, sy toekomstige planne-en nooi:.die ou, hond
saam op "SY reis. Die ou hond wiJlig in. . f!'00:.bxt die
011 ~sel die ligte ysterketting waarmee-die ol}."'h,;md vas-

~
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-.-geknoop was af, vreet horn eers knuppeldik en toe
spring -hulle twee oues daar ongell!erk weg.
·me volgende middag was hulle op. 'n _ttnder groot
boerplaas, waar die mense toe ook n~t 'n middagdutjie maa~. Hier kry hulle 'n stokou kat, wat"regtig
treurig sit en miaau, miaau. ,,Nou, waarom dan so
bedro~f. broer kat ?" vra die ou esel. Die arme kat

sug swaar en se: ,,Ag, vriende, vriende, my dae"is getell Ek moet 'n wrede dood sterwe; 'n klip moet om
my nek gebind en dan moet ek ·in die r'ivier gesmyt
word! Mf baas het nog vanmore gese, date~ noual
te oud is· om die muise en verder alle giftige, kruipenP,e gediertes van die werf af te hou, en moet ek maar
versuip word!!'
Die ou eseLvertel horn toe ook hulle ga:qse toestaild
en nooi horn saa:m op hulle reis, waarjn die ou kat ge-
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redelik toeste:m:. Met die ou kat a~. gids g~an die drie
ou diere toe in die kombuis, wa~r die qv ~sel 'n rogbrood, die ou hond 'n skaapboud en die ou ka~ ·~·goeie
hoeveelheid koffiemelk na binne ja en toe die ·plaa.s
ook ongemerk verlaat.
Dje volgende middag was hulle weer op· 'n groot
boerplaas, waar alles weer soos gewoonlik doodstil wa,.s.
Net 'n ou hoenderhaan was wakker en hy vertel, dat

sy baas horn nou op sy oudag wil vet maak om te slag,
.daar hy al te oud is, om sy baas smorens vroeg genoeg
te roep, soos in sy jong dae. Weer vertel die ou esel
horn hulle geskiedenis en planne en nooi horn ook meteen saam. Hy neem die uitnodiging .aan. Elkeen
versorg ook hier stilletjies sy inwendige mens en toe
spring hulle in die wapad,
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Die vier ou diere trek toe deur 'n woeste, onbewoonde' wereld, waar g'n groot boerplase in die warm
middagson le en blaker nie.
Tog het hulle nie hol.lger en dors gely nie. Orals
was water vir almal, en orals was 'n ou lui muis vir

die ·ou ·kat, graspolletjies vir die ou esel, rysmiertjjes
en wurmpies vir die ou haan en 'n doodvaak haas, wat
die ou hond uitsnuffel en somar so in die kooi betrap.
Op hierdie manier het hulle daelank stadig en
jag-jag voorwa_arts gesukkel. Nie een van die oues
Alle griewe was
het terugver l;;i,:qg na sy. ba"as nie.
vergeet. · Moedig kyk hulle net vorentoe.
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Op 'n goeie dag kom h.ulle by 'n digte woud aan.
Hulle gaan daar in en dring' al dieper tot laat in die
aand, maar kon nie die end van die jVOUd kry. nie. Toe
soek hulle maar 'n slaapplek op by 'n groot Boom. Die
ou hoenderhaan kies 'n seker mik in die boom uit;_dje
ou kat en hon_d gra~e ,elkeen 'n sagte holte teen ~die
boomstam, maar di~ ou esel wei nog in die nabyheid
aan kort kweekgrassies.
I)ie nag word -eindelik bitter koua ·en toe kom die
ou esel ook teen die boomstam skuiling soek. Maar
ook hier byt die koue 'horn. ~y kyk op in die boom
en roep,die ou haan. ,,Broer haan," se hy, ,,v)ieg asseblief op tot in die hoogste top12ie van die boom en
bekyk die wereld of jy dan nie erens· 'n vuurtjie of liggie sien brand nie; ek 'V'ergaan hier varl koue.''
Die haan fladder op so hoog as moontlik was en
tuur toe in die· duisternis'rond. Eindelik roep hy verheug uit: ,,Ja, hiervandaan reg oos, waar die mor~ste:r
moet uitkom, sien ek 'n flou liggie in die woud.'~
,,~ou, dan moet ons gaan kyk of daar nie warme:rr
slaapplekkies as hier te kry is nie," se di~ ou ese~.
Gou. was.al vier oues op die be~n 0:Q.-slaan die aangeduide ri~tin~ i~ Die ~-~-ha.an en ka_t moe_s e~ter non
.en dan ruil-rml Jn. "rt hoe boom op, om te sien of hulle
nog die regte koei's .P.et. So sukkel hulle--stadi~ maar
seker vorentoe. Eh ten laaste kom hulle by n opening in die vreeslike digte woud. Hier is hull~ nou by
die lig, wat die ou haan so van ver af bespeufhet; DitT
straal deur 'n venster·van, soos dit lyk, 'n baie groot
gebou.
Versigtig en heel soetjie~ nader hulle die geheimsinnige woning. Die ou esel loer lank deu:r die"
venster en fluister toe saggies in sy maters se ore: ,,Dis
rowers wat· hier woon; hulle is nou besig o:rp kaart te,
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speel, ek ken hulle, want my .grootva.der het oud geword by die ,soort van mense en my ~aie van hulle vertel. Ons moet hulle somar hier deur di" ·l.~e, maar
groot venster bestorm. Elkeen van ons .moet tegelyk
'n harde g~luid maak en eers probeer om die ligte
dood te kry.; ·dan slaan ons op hulle los tot ons alleen
hier die baas is. ''
Hierdie voorstel vind somar by die .antler di;ie
oues groot byval. Versigtig gaan .hulle almal mooi
regstaan. Die ou esel gee die teken en toe ·breek daar
deur die ~til rnig 'n woeste lawaai los. Dit balk, blaf,
tjank, kraai en miaau: die ligte gaan dood; die· huismeubels val en vlieg rond; dit skop, skeur, krap ~n.byt!
Dit was vir die rowe'rs darem te afgryslik. Daar was
vir hulle net. een uitweg: Vlug, vlug so gou en so ver
as maar enigsins kan. ,Dit was of die geweldige·skrik
vleuels a~n hulle voete geknoop het.
In 'n omsientjiestyd was dit weer alles stil en
vredig en staan die ou esel rustig in 'n ruim pakkamer
heerlike goudgeel baardkoring e:q. V,.reet, terwyl sy maters besig was om ander lekkern.ye, so na hulle sin, te
verorber.
Eers die volgende aand kon die rowers hulle moedigste man beweeg, om hulle tamaai gebou .met al sy
skure en pakkamers te bekruip. Jlierdie man geluk
dit om ongedeer in die huis te kom. Ongelukkig het
hy g'n tondeldoos by ,hom om lig te maak nie. Hy
kruip na die vuurherd. Ja hier gloei twee kole. Maar
dit was die ou kat se twee oe, en toe hy met 'n tangetjie 'n kool, soos hy meen, wou vat, krap die du kat
horn oor sy gesig dat die bloed so stroom. Dood ver-·
skrik spring hy om na 'n deur, waa.r die ou hond hom
die broekspype afskeur. Hy lrardloop terug en toe
kraai die ou haan reg ho sy kop· op 'n ba1k. Uitasern
.J.S. St. IVc
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'bereik' hy die agterplaas waar die oiI esel horn skop,
dat hy lank 'uit in die stof byt.
' ,·
Halfdood kom hy by die ander rowers terug. Hulle moes horn eers lawe voor hy kon praat. En toe lui
sy rapport as volg: , ,Die duiwel en sy volgelinge regeer nou daar in ons skatkamers. Op die vuurherd
sit een met skerp messe, kyk hoe lyk my gesig; 'by die
deure staan hulle met staaltange, kyk hoe lyk my
broek; in. die solders word deur die nag frompet geblaas en in die agterplaas staan die sterkste duiwel
niet 'n verskriklike swaard, kyk hoe bloei my rug.
Nooi~, nooit gaari ek we~r daarheen.nie." Dit was genoeg-vir al wat rower heet. Hulle verlaat toe vir goed
die omgewing en so kon die ou esel, die ou hond, die
ou kat en die ou hoenderhaan hulle oudag sonder sor.g
in die groot skatkamers heerlik slyt.
E. DE ROUBAIX.

24.

Die Tier, die Bramaan en die Jakkals.
('n Indiese sprokie.)
'n Tier sit eeninaal in 'n val gevang. Hy probeer
tevergeefs om deur die tralies te dring, en rol en byt
van woede err ergernis, toe <lit horn nie geluk nie.
Toevallig kom daar 'n Bramaan verby.
.·
,,Help my asseblief tog uit hier:die hok uit, vrome
man,'' smeek die tier.
'
,,Nee, ou vrien_d," antwoord die Bramaan sagsinnig. ,,Jy sou my waarskynlik opeet, as ek <lit
doen."
' · ·
,.,"Ek gee jou my woord van eer,'' se die tier: , ,tnteendeel, ek sou jou ewig dankbaar wees en jou. as
slaaf <lien."
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Toe die tier so aanhou snik en. sug en ween en mooi
beloftes maa~, kry d~e Bramaan horn, nade:rhantj. j~m
mer en willig sy versoek .in. Vriendelik ma!1k by
die hok oop; die tier bars by die deur uit en, terwyl
hy die. man bt;ietpak, roep hy:
,,,Maar hoor,. jy is 'n d~aas! Wat verhinder my
nou om jou op te eet 1 Lank sit ~k daar in die hok en
jy begryp seker, dat ek rasend is v~n, die hongerl"
Tevergeefs pleit die Bramaan vir sy lewe; al wat
hy verkry is 'n b!3lofte om 'n beslissing af te,wag van
die eerste drie dinge, wat hy sou kies, om die regverdigheid van die tier se handelwyse uit te ma;tk.
Hy vra nou -eers 'n pipal-boom, wat hy van die
saak dink; maar ewe koud antwoord die boom:
, , W aaroor kla jy ITQg? Gee ·ek nie skaduwee en beslwtting vir almal wat hier verbygaan ni~, en breek
hul nie, as beloning, my takke af om hul vee mee aan
te ja nie? Hou op met jou geklaag en wees 'n man!"
Toe gaan die Bramaan, baie weemoedig, verder
die veld in, tot hy 'n buffel teekom, wat 'n bakkiespomp dra~i. Hier tref hy dit ,0ok .nie veel beter nie,
want die buffel antwoorq:
,,Jy is 'n dwaas om dankbaarheid te verwag. Kyk
na my! Toe ek'nog melk gegee het, het ek volop katoensaad en koeke te eet gekry, maar noudat-ek opg~
droog is, wprd my die juk opgele en kry ek net die oorskiet om te.eet."
Die Bramaan, nog droewiger, vra aap. die pad,
waarop hy loop, wat sy mening omtrent die saak is.
,,My goeie man," se die pad, ,,hoe dwaas is dit
van jou om iets anders te verwag. Hier is ek, p.uttig
vir iedereen, ryk of arm; groot of klein.; hul vertrap
my as hul oor my gaan, en wat kry ek as loon 1.. .... net
die as van hul pyp en die doppe, van hul gr~a:r,1,!"
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Hierop draai die ,Bramaan moedeloos om. 9P
pad -terug 'ontmoet hy 'n jakkals, wat uitroep:
, ,Wel, meneer Bramaan, wat makeer jou? .... Jy
sien daar so ellendig'uit soos ln vis op die droe land!"
Die Bramaan vertel horn alles, wat voorgeval het.
,,Hoor, dis 'n warboel!" se die jakkals, toe die
verhaal geeipdig was. ,,Wees tog so goed om.my alles
weer· oor te vertel. ' 1
Van begin tot end vertel die Bramaan alles geduldig·oor. Die jakkals skud sy kop en kan dit maar
n:ie ·begryp nie.
·
,,Dis baie sonderling," se hy droewig, ,,maar alles
skyn by' die een oo:r.~in eri by die ander oor uit te gaan.
Ek sal na die pl~k:"toe gaan, waar dit gebe-1,1r fu3t; altemit sal ek dan ·'n 'oordeel kan vel."
Hul keer toe n~ die vanghok terug, waar die tier
nog altyd vir die Bramaan sit en wag, terwyl hy sy
tande en naels skerp 'maak.
,,Jy het lank weggebly," grom hy, ,,maar laat
ons nou met ons. maaltyd begin."
,,Ons maaltyd ?" 'clink die ongelukkige Bramaan,
en sy kniee knik on~er horn van vrees.
,, Gee my nog net vyf minute uitst~1," soebat hy,
,,sodat ek die saak aah die jakkals hier nog eenmaal
kan uitle; hy is 'n bietjie traag.van begrip."
Dit word horn toegestaan, en die Bramaan herhaal die geskiedenis nogeens, sonder om iets daarvan
uit te laat.
,,0, my arme harsings, my arme harsings!" roep
die jakkals uit, terwyl hy sy kloue wring.
,,Laat ek sien! hoe het dit aUes begin? Jy was in
die vanghok en die tier het daarlangs gekom ... "
,,Poe!" val die tier horn in die rede: ,,jou domkopt
E k was in die vanghok. ''

·97
,,Natuurlik!" roep die jakkals uit, en maak of hy
-sidder van vrees. ,,Ja, ek was in die vanghok! ... Nee,
-<lit was mos nie ek nie-; allewereld ! waar is my verstand 1 Laat my sien ... die tier was in die Bramaan
.en die vanghok het daar verbygestap. Nee, dis ook
.nie reg nie, dis andersom .. : ... Ag, steur jvl tog nie aan
my nie; maar begin met die maaltyd, :want ek sal dit
tog so nimmer as nooit begryp nie!"
,, J y sal !" brul die tier ·in 'n bui van woede oor die
:atompsinnigheid van die jakkals. , ,Ek sal dit vir jou
iVerstaanbaar m'aak ! Kyk hier 1 domkop, ek is die
tier," en hy le so 'n bietjie nadruk op die laaste woord.
,, J a, meneer :"
,,En daar staan die Bramaan."
,,Ja, meneer."
,,En hierdie ding is die vanghok."
,,Ja, meneer.-''
Verstaan jy dit
,,En- ek was in die vanghok.
nou?"
,,Ja, nou ... asseblief, meneer ... "
,, W ~11" vra die tier ongeduldig.
,,Asseblief, meneerl ... Hoe het jy daarin gekom ?"
,,Hoe 1... Wel, op die gewone manier, sou· ek
-Oink.''
,,0 tyd! My ho.of is alweer aart die draai! Ek
bid jou, moenie kwaad word nie, meneer, maar wat is
·die gewone manier 1''
Hierop verloor die tier totaal sy gedrild, en terwyl
'h:y die vanghok .in-s:pring, ro~p hy: , ,Op hierdie mamer ! V erstaan JY nou hoe d1t gebeur het ?"
,,Volkome!'., grinnik die jakkals, terwyl hy die
·deur behendig toesluit; ,,en, verglin my om net te se,
-ek dink dat sake n0u sal bly soos hul voorheen was.
Goeiendag'!''
Bewerk deur THEO. W. JANDRElLL.
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25.

Die vier

sonstraa~tjies.

Een froee more, van die son, met lig en glans,
Korn vier klein sonstraaltjies v~olik afgedans;
Soos engeltjies vµ.n vrede e~ geluk wat straal,
Wat met 'n boodskap ·na drn aarde daal.
Se ene: ,,Sustertjies, weer is ons uitgestuur,
Om orals rond, solank die liewe daglig duur,
Daaronder op die aarde ons te gaan versprei,
En.met ons liefd' en lig die skepping te verbly.
Laat elkeen nou kies die pad wat=sy wil reis,
Na. berg, of vlei, na hutjie klein, of na paleis,
Maar weer teen skemeraand ontmoet ons vir mekaar,
En dan vertel ons wat het· ons vandag ervaar."
So skeie die vier sonstraaltjies vrolik van mekaar,
En elkeen soek en soek die beste 'plekkie, waar
Haar goue sonnestoffies. ondertoe kan gly,
Om, wat daar lewe, met haar glimlag te verbly.
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Die eerste straaltjie vang 'n ou, ou wilgerboom,
Wat toegevou in skaduwees nog staan en droom;
Haar sonlig-vingertjies weef deur die lower heen,
~n koester daar die vihkienessies~ een vir ·een.
.
Die twede straaltjie oor, 'n hoe bergtop daal,
En ~ensaam in 'n diep en donkei: kloof verdwaal.
Daar ·skyn sy op 'n varingplantjie, nat gedou,
Wat ,sug vir warmte om haar blaartjies te ontvc:m.
Die derde straaltjie soek en soek, en sien oplaas
'n Ou, ou put, verlate, in 'Ii agterplaas;
Gou ,soos 'n lang, blink silwerketting glinste;r sy,
Diep ondertoe, waar goggatjies en paddas bly;
En hulle, deur die liewe sonneglans verras,
Begin met blydskap in die water spring en plas~
Die vierde straaltjie soek, en soek, en op haar pad,
Korn eiiid'lik ho "n koue, toringryke stad,
Wat uit 'n vaal kombers van rook en dampe loer,
W aa_ronder tr~ms en _mo~ors al begin te ro_er;
In die agterbuurtes, m 'n kamertJie van smk,
Stuur sy haar goue stoffies spelend, bly en blink
Na binne op 'n smalle, harde bedjie neer:
En raak 'n lam ou kindjie daar, wat uitgeteer,
Met bleek gesiggie, in die lakens le en kwyn
Soos 'n sterretjie, wat in 'n newel stil verdwyn.
Daar wemelwals haar ligte stoffies· op en neer,
En vul die kamer met 'n gloed so koest'rend·teer!
Die sieke vang die stoffies, wat sy han.djie streel,
En o hoe prettig het hul heeldag so gespeel
Tot laat, die ogies ·toeval met 'n ligte- sug,
Toe glip die sonstraaltjie na. haar sussies· terug,
Waar een vir een op pad haar stqrie nou verhaal
En, vol·~geluk, vertrek liul na die son wat daal.

.
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26.

.Dokter Alwetend.

Daar was eenm~al 'n arme boer met die eienaa:rrdige naain van Kreef. Met twee osse bring hy op 'n
goeie dag na die stad 'n vrag hout, wat hy vir twee
riksdaalders aan 'n ·dokter verkoop. Toe die geld;uitbetaal word, sit die dokter net aan die taf et, Die _boer
sien toe aan watter lekkernye hy daar sit en s.mul,· €)µ
dit het sy mond laat water. Hy sou wat wou gee om
ook 'n dokter t~ wees. Hy bly so'n rukkie staa;n en
vra naderhand of hy ook dokter · sal 'kan word. .
,,Alte seker," se die dokter, ,,·dis 'n ~envoudige
saak. Ten eerste moet jy 'n ABC boek vir jou keop·,
waarif! die p;rent van 'n ha~n staan; ten tw-ede, verkoop 'jy jou osse en vir die geld wat jy kry, skaf jy
klere en antler dinge, wat 'n dokter ;nodig het, vir jou
aan; ten derde laat jy 'n bord skilder met die woorde:
, ,Ek is Dokter Alwetend,'' .en dit laat jy. bokant jou
huisdeur vasspyker.,,
Die hoer doen alles wat die dokter horn a;angeraa:i
het. Toe 'hy nouar so 'n bietjie gedokter het, maar
nog nie veel nie, word daar by 'n ryk, groot heer' geld
gesteel. Die mense vertel h~.m toe van ,.n <lokter ATwetend, wat op die dorp woon; hy sal tog weet wat van
die geld geword het.
·
Die ryk heer laa£ sy koets inspan en ry 0.orp toe·.
Hy vra die hoer of hy dokter Alwetend is. J a, dis
hy. Dan moet hy maar saamgaan om die geld, wat ge~
steel is, terug te besorg. Heel goed, maar Griet, sy
vrou, moet ook saam. Hier het die heer niks op tee
nie. Hy laat hul albei in die koets stap en SO' rr hul
saam daar weg.
.. /
Toe hµl by die huis van die groat heer a:an~om, is
die tafel reeds gedek. Sal hy nie· eers wi·l saameet nie·!
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Seker, maar Griet moet ook saa:tnkom, en hy gaan
langs haar aan die tafel sit.
"
Die eerste' kneg kom biiine met 'n skottel heerlik~,
kos. Die hoer stoot aan sy vrou en se:
,,Griet, dis die eerste."
Hiermee be<;loel- hy natuurlik dat dit die kileg is,
wat die eerste,skottel kos inbring; maar die kneg· dink
somar dat sy mehing is: , , dis die eerste dief '' en dit
was hy werklik ook, daarom word hy' bang en fluister
vir sy kamer~.ad, toe hy uitstap:
,,Daardie dokter weet idles; vandag loop dinge
verkeerd;' hy' se noual ek is die e·erste."
'
Die twede kneg, durf nie binnegaan nie, maar hy
moet tog. Toe hy met sy skottel binnekom, stoot die
ihrn~r aa:h sy vrou:
, , Griet,. dis die twede.''
Die kneg word benoud en maak dat hy. wegkon;i..
Met die derde gaan dit nie beter nie; weer...se die bo~f:
,, Griet, dis die derde."
Die vierde kom met 'n skottel kos binne, waarop
'n deksel is. Die heer versoek die dokter om te raai
wat in die skottel is, om sy kuns te toon. Verlee kyk
hy vir Griet aan; nou is hy vas l Hoe sal· hy horn tog
kan red 1 ,,Og, ek,. arme Kreef," sug hy, en,, .waarlik
<laar is krewe in die skottel l
,,Wonderlik, hy weet dit tog!" roep die lieer in
VJ:lJ'hasing uit; 1 ,hy weet dan ook seker waar die geld

'is. ,77

Die, arme kneg sit nou lelik in die- knyp eii knik
vir die dokter, om saam met horn na buite te· gaan.
Daar bekert al vier, dat hul aan .die diefstal skuldig is
en die,g~l~ graag sal wil teruggfi(e. J-a, hul is g~reed
om selfs 'n groter soril daarby te voeg, as hy lml nie
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,ver.ldap nie, en toe ga.an huJ. horn ·yrys, w:aar huLdj.e
~eld weggesteek het.
.
·'. .
· · ·,;;
. !h ,,Meneer," se .hy,. toe hy later ~he yert~ek weer
binnetree, 1 ,ek;sal·in .my boek opkyk, ~aar.. die geld.te
TI.nde is."
,
, · . Die yyfde· kn,eg het intussen ip. di~ ,kaggel wegge:itruip en·wil gra,.ag hoo~ of die geleer,de nog meer·weet.
; Die dokter slaa:µ sy ABC boek oop en begin soek
ua die. haan. Toe hy horn nie dadelik kon vind nie,

~e. ,hy:J
. daaqn,
. en JY
. moet d aarp1t.
·'"'' ..
.. ,, y is
Die kneg din4: toe dat.hy bedoel word,, tm.·bangpE,tng kom hy te. voorskyn.
. ·, ,,,Hierdie .m~n :weet. aUes !" roep hy .uit.
· .. Dokter A1wetend vertel die hee:i;:, waar hy sy geld
l!al vind, maar hy se nie wie .dit gesteel hetr_nie. Van
·twee ~an~ d1:1-s. kry hJ 'n som geld as beloning ep hy
b:et. 'n beroemde man geword.
'
GRIMM.

27. Die mis.
'Dis nag ..
.
Kyk,hoe mooi le die kindertjies in..hulle bedjies.
· Hoor. hoe die pa,ddas, wat hulle goeienhag .gekwaak
~~i~~r daar~ee .~~nhdtl. Sou hulle dan ~,een end
•
Die voeltjies en die pluimvee sit ~lkeen op sy~ eie
plekkie in die borne, elkeen met sy koppie ondet Cfi:e
..:lerke. Is dit nie· mooi, oqi in die maanskyI).· na die
·. "
~ , ., , .
.slapen9.e v:,oels t~ kyk nie?
; · Die .grootvee slaap oo;k al, .Alles slaap, selfs die
:bl<:>~metjies:.. lfet.die maan bly maar .l)kyn en·di~.~ter,..
fetJ:les hou aa:µ m~t :fonkel. .Hier en ,daar flikker .da1

rem nog liggjes, dit kom uit die huisies versprei oor
iie vlakte:.
,,Waf !" se opeens 'n hond.
. · ..
Droom hy of sou hy~ iem~nd siep. 1
,,Is da:;tr iemand ?" k1ink dit luid en helder in die
~tffriag. Wie is die spreker 1 Kyk, dis die mis! Toe
hy g~en antwoord kry n:ie, sprei hy sy wit, lugtige rokk:ie hit 'oor die vlakte. Hy· strek sy lang arms
iryd uit, asof hy al.die home wil omhe!.t So sweef hy
vdrentoe.
~ Opeens spring hy oor die. . d~m en slaan sy la:µg
nat arms styf om die stamme v'an die hpme.
·
,, Wie is jy 1" vra 'n paddastoel,' wat onder een,
van die home net vir sy eie plesier groei. Die newel
.a.ntwoord nie, maar druk horn vast~r teen die· home
aan.
·,, Wie is jy ?" herhaaJ die. paddastoel, ,,is jy .dan
'n·skelm, dat jy so stilhly1"
.
,,Braat jy 1" vra die newel. Tegelyk~rtyd'J:>qig by
horn so laag oor die pad,dastoel, dat. hy sy kprt ~tam
metjie en. plat kruin somar reietsnat maak.
,,Stadig, stadig!" roe.p die paddastoel, ,,moeliie
vir my so kwaad word nie. · . Ek voel nou asof ek deur
die dam geloop het. Ek: h~t jou m~ar net gevra, wie
jy is!"
.
.
·
, , W aarom wil jy di.t weet? Jy sal dit tog ni'e begryp nie, al vertel ek jou. '' . .
,
,, Probeer maar net," se die paddastoel.
,,Weet jy,""begin die newel, ,,wat dit is, wat in
die more so lieflik skitter op die gras en blomrne 1"
, ,Ja, dis die doudruppel. '',~
,,Wel, dis ek!"
,,Wat!!' roep die paddastoel verwonderd uit, ,,dit
kan nie wees nie; ek ken die doudruppel."

~04,
1 ,,Dit is tog sekerlik ~k," vervolg. die newel droe~
wig, ,,niemand begryp my nie, so word ek gedwing om
gedurig van gedaante te yerwissel. Nou is ek die douclruppel op die blommetjie, straks 'die wolk in die lug
~n op die aarde is e1'; die mi~,"
.
,,:pjs 'n baie eienaardige geskiedenis," se die paddas.toel, ,,,sal jy my daar alles van vertel 1"
. , ,Ag, dis 'n treurige verhaal, maar ek sal jou dit.
vert~l. ·Diep in ,die aarde, veel dieper as iou wortel&
ooit kan reik, 'is ek gebore. Daar woon ek met ~y
groot f~mielie as kristalhelder druppels. 'n L11.ng tyd
bly ons d~~r 1 so diep ip die aarde verborge. Op 'n
.sek,er <lag brui~ ons egter skielik op in die helder dagli~(' .
.
, 0, dan j'gb~~ ons !·
·Al ons druppeltji~s saam vorm dan 'n stroom. Hoehee;rlik; stroom ons deur die bo.sse en berge.,, Oni:; gf'oe~
steeds aan, totdat ons eindelik 'n oneindige watermassa vorm. Dan verander party van ons dI"llpJ?eltjiee.
en hang in die lug as wolke,
,
·
Ons val dan as ·reen. Doen ons dit nie, dah ver-·
sprei ons ons op die grassies en die blmnmetjies a~so
veel l:ilinkende doudruppeltjies.
Maar die meeste 1'ou el< da:arva;n om op die aarde=
, te verskyu as mis. Dis ·vir my so heerlik, soos nou,
: om my arms uit te strek en vorentoe te sweef."
Die padda.stoel wil gtaag nog Iuister, .m,aar diemis is alreeds ver vpornit.

Bewerk deu.r M.

~UGER:.
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28.

Die leeujag.

In die ou Karo kan dit bedags baie warm word.
Saans, na die afmattende hitte van die dag, sien 'n
mens orals hel~ famielies op hul stoepe sit. Pype word
opgesteek en pa sit met sy buurman heerlik en gesels
oor die weer,· die· boerdery of altemit oor die vroeer
~yd, terwyl die jong mense opsy allerhande g;rappies
verkoop,
V anselewe het op een van die ldein Karbdorpies
' n ou man gewoon, in die omgang bekend as oom rooi
1
Gert. Hy was 'n baasskut en 'n onverskrokke jagter
-'tenminste so het hy self altyd voorgegee. · Die leeus,
wat hy in sy lewe geskiet het, sou nie op twee waens
gelaai kqn word nie.
As oom Gert die. aand by pa kom sit en gese1s, dan
is al wat jong mens is by, en die een leeustorie volg op
die antler tot laat toe: Altyd het oom bobaas,daarvan
af gekom. Vir die jong"-:kloinp was hy 'n wonderlike
man.
Leeus was in daardie tyd nog .volop, en op 'n goeie
dag laat oom horn' .omhaal, om met 'n vyftal jongkerels saam te gaan j~gveld toe. Elkeen squ met 'n
pr~gtige leeuvel terugkom ... alte seker ! want oorn Gert
gaan saam, en wat hy al van die leeujag vergeet het,
sou g'n mens in die dorp ooit aanleer nie ..
Die langtentwa is ingespan, en vrolil}: gaan dit
nou, skof na skof, jagveld toe. Na sononder word die
vuurtjie langs die wa gemaak, om ketel te kook en
vleis te braai. Op hul veldstoeltjies rondom oom, sit
die jong klomp aandagtig en luister na sy awonture.
Die aand van die sesde dag na hul vertrek, bereik
hul ·die pl~k, waar oom een van sy gevaarlikste ontmoetings met ·]eeus gehad het. Vanaand word daar'
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vers~gtiger te w,erk _gegaan as, t<?tnogtoe. Die osse,
word, a~n die jukke vasgemai:ik, en 'n kring vur~. brand
o~ di,e,wa: ~een,.,. as beskermi~~ teen die l~eus .
.Spos gewoqnlik ~it almal, na· die aandete,, op hul
veldstoeltjies of op hul hurke om. die vuu,rtjie, ni:i oon;iJ
se ver~ellings en luister, Vanaand is <;lit o~r daardie ou
gro<;)t mannetjie, wat horn byna ver011geluk het,. en hy
kan, s:µlaak1ik vertel, vernaa!Il~ik as .hY op sy s~ukke is.
. ,4lle oe-is op oom gev~stig; die vu~rtjie brand ,dof,
en· al dowwer, want g'n een gun horn die tyq, o,m 'p.
lhoutjie daarop te gooi nie. Daar ·in die verte word'
\tf en toe die gebrul van 'n leeu gehoor. Oom Gert
~:net mooi half pad met sy storie:
,, ... en, kerels, dit was net sulke tyd die aand.
V uilbaard, ~y trou. ou hpp.d, le hier: neffens ·die\ wa.
Jly lig ~y ore so'n bietjie, spring RP e.n ,beg~:o. te )Jla~.
E~ gryp ,my ousanna en ky!r stip in pje donker. in die
ri.g~~1:1~i w~ar ~~ oom.~ool -yerwa~. Ek lui.ster ~9 ~.n,.
bietJie; ... twee blmk oe, soos 'n kat s'n, k01i.i 11),t <li.e.
I ,.,J a, d, aar 1~
. hy, ....
I ,,,
d.on·k f1r ~a di ~ yu~r toe ...
"'Dit was. te veel vir die Jong span se ~ep.µweef;!; .. ,.
v~~d~t~e~tjies waai h.ot en ;l,iaar, die keteltj!e l~ o~, eu
dit klouter net by die wa op: Oo~Ill Ge:i;.t ls du~ eerste,
on~rr, die ~ate:q.~ in en 91;1,_der qie yelkomber~! .
· ,,Il:elp ! h-e-1-p l" skree een "nou aaphoudend
1 •
daarbuite.
· ,
,,O; as 'di.e l,eeu horn tog ,niaar gou. wil doodbytl"
sug tjoni onder die velko:rpbers,_ ,,die ge}rerm .is tog te.
vree~lik !'
· · "Na· 'n "kwartiertjie, en toe die .g~k~:r;m nqg-:nie·
e:q.~, J,uy nie) het eel}. tog d,ie, koerasie,gehad, om ,deJ;i.r 'n
reet in die tentseil te loer. Wat· sou hy sieiJ.J,."'S.oos
'n wgd,l;>iltong hang .p.:ql maat .da~ri,; tµss.ep. hemel en
aarde. ·Met die''opklouter het sy voet gegly. Toe·ihy
1

1

J
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.

.

i

108
v'al, het sy gord, op een of antler manier, vasgeraak
aan die haak, waaraan die wat:ervaatjie gewoonljk
langs die wa gehang het. Eindelik het hy' tog, op sy
maag, in die stof te lande gekom, toe sy maat heel
versigtig sy, gord losgegespe het.
Daar was g'n leeuvelle op daardie wa na die jagtog nie; en dit w:as dan die laaste en mooiste van oom
rooi Gert se leeustories, .te:(lminste so" het die mense
op 'die dorp gese, want hy s~lf het nooit daaroor gepraat nie.
"'
THEO. W. JANDRELL.

29.

Die eiesinn,ige rog.

Daaronder langs die rivier was groot 1ande met
gars efi halfryp hawer, Wat blink SOOS goud in die SOil.
Koring het ook daar gegroei en die volste en vetste
are 1het altyd die laagste gebuig m hulle nederige onderdaniglreid.
Anderkant die koring was 'n paar akkers rog en
die rog was so moedswillig en hovaardig, dat dit nooit
wou buig nie. Die rog het· altyd daar gestaan, kop in
die· lug, m~t 'n stywe nek.
Die verstandige ou treurwilgerboom op die rivierse wal het so in die stilligheid die akkers met graan
beskou en hqmself besig gehou met sy eie gedagtes.
Eendag het daar 'n vreeslike storm opgekom. Die
veldblommetjies het hulle blaartjies toegevou-en=hulle
k<:>ppies gebuig. Maar die rog staan met hulle stywe
nekke, pen-orent. .
,,Julle moet. buig!" roep die veldblomme, ,,buig,
SOOS. ons I'•,
, ,Ons sal riie buig .nie, '' se die rog, , , dis nie nodig
niel'" ·
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,,Kyk na ons,'' waarsku die goue koringare en die
lhewerige hawerkorrels 1 ., ,en volg ons voorbeeld. Buig
liewers laag. Die wind kom aan met sy skerp seis, hy
-sal julle af maai !''
, ,Ons buig die. kop vir geen wind eri geen storm
n1P.f" se die rog. '
'
.
.
Toe begin die ou treurwilgerboom oo~ praat:
,, V OU julle blommetjies t6e," Se ny, ,,en laat julle
blaartjies slap hang. Moenie probeer om na die weerlig te kyk, as· dfo so uit die wolke Nits nie. 'n Mens
durf dit nie eers waag riie. Die bliksemstrale sal sy oe
-verblind. Hoe sal ons dit dan ·doen, wat soveel minder werd is?''
,,Minder werd!" se die rog. ,,Dit mag jy jou
-verbeel. Nou salons e er s kyk!' 1
En hulle staan. r:eg-op en probeer om bo-oor die
koppe te kyk van die antler grarie, wat so onderdanig
en eerbiedig buk en buig vir die storm, terwyl die bliksemstrale flits deur die lug en die wind huil en pluk
aan alles, wat in sy pad kom.
En toe die storm verby Wl}S, het die blommetjies
en die antler· grane hu1le keppe opgetel 1 skoon gewas
en fris in die sag,te koel lug, en het die'ou treurwilgerboom die reendruppels saggies van sy blare afgeskud.
Maar die arme rog le daar, plat getrap deur die
storm en argeroaai. deur. die wind se skerp.seis.
NA ANDERsE'N DEUR TANNIE.
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30 .. Die. trein,
Sak~a-pakka-sakka-pakka-poef-poef-poef I

snork ek laat in die nag verby;
Sakka-pBtkka-sakka-pakka7poef-poef-poef1
~oos ek snel oor die yste,rs gly.
1

Ek kom vandag so ver vanda;m,
myle.en myle moe~ ek nog .gaan;.
hier .van die Roe:Veld tot aan die see ·
neem ek 'n kosbare vrag met my mee.
Ver op die veld ·en die berge oor
word my geb:rom en gesteun gehoor.
Steenbokkies :vlug nou die bosse in;
hrille 'tin my tog glad g'n sin.
Kalwertjies staar my onriosel aan,
· vullens, ~at langs·· die spoorlyn staan,
trippel opsy/.met die stert in die lug;
1
· · 1amm~rtj_ies bler' en: neem die vlug.
s·akka-pakki:t-·sakka-pa~ka-'poef-poef-pbef f
Ek het jbu pappie ~ens kom haal;

Sakka.:pakka:.:i:;akka-pakka-poef-poef-poef l
weg na die Jaer in d'ou Transvaal.
Dit was net winter, onthou jy nog !
Jy was maar toe so'n kleine bog.
Bang-bang 't jy agter mammie geskuil,
en met ons wegtrek, droef gehuil.
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Saans in sy tent, as die sterretjies blink,
le pappie lank so oor Jannie en dink.
Ek het sy briefies toe saamgebring,
wat hy geskryf 't aan sy lieweling.
Soentjies van Jannie en groetnis van ma
· het ek getrou aan pappie gedra;
en na die oor log horn gaan haal
·
ver uit die laer in d'ou Transvaal.
Sakka-pakka-sakka-pakka-poef-poef-poef !
Ek moet nog ver gaan... droom met lus;
Sakka-pakka-sakka-pakka.,poef-poef-;poef I
Goeiennag, .Jannie ... sla~p gerus!
THEO. W. JANDRELL.

31. Selfsugtige Andries.
Andries en sy klein bo~tie Dawie het 'n pragtige
~root speelkamer gehad, met baie mooi speelgoed daarm: treintjies, wat kan loop as hulle opgewen word,
motorkarretjies, 'n bles-hobbelperd, waar Andries op
kon ry, ag, en hoeveel ander goed nog!
'
Maar Andries begin nou te groot word vir treintjies, en wou net heeldag .voetbal speel, en o; hy wou
te graag leer fiets ry l
,
Sy pa het ook belowe, die eerste verjaarsdag wat
kom, kry Andries 'n fiets!
~
Maar. hy wil dan solank .begin te leer ry; sy neef
Pieter het 'n fiets, dis net. 'n bietjie te groot 'vir horn,
maar 'hy ·wil' darem daa:r;op' leer' al kan hy nie up die
saal kQm nie, hy sal somar oor die stang' staan, net
soos al die ander seuntjies leer I
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Vir tolle en antler speelgoed was Andries· non.
moeg, hy is.nou te groot daarvoor, se hy._ Maar net.
soos klein Dawie op hande en voetj1es kruip, om by
een van sy treintjies of motorkarretjies te kom ell.
daarme~ te speel, dan hardloop Andries en vat dit.
weg, al huil Dawie daaroor, hy wil dit nie gee nie. Is.
hy nie 'n snaakse seuntjie nie?
Hy wil hulle nie self meer he nie, maar hy wil ook
nie eers, dat sy eie klein Boetie daarmee speel nie!
Sy ma se: ,,Andries, dit lyk my, jy is 'n selfsugtige kind. Hoekom kan klein Boetie dan nie daarmeespeel nie, jy wil dit tog nie meer he nie!" Dan se hy
net: ,,Dis myne, hy sal dit breek!"
Een middag roep sy ma horn: ,,Andries, kom vat
vir Boetie en speel met ho:rn. Aia Kandas moet vir
ma 'n boodskap gaan doen, en kan nie vir Boetie
saamneem nie. ''
,,Ag Ma," se Andries, ,,ek wil dan by Pieter
gaan speel!"
. ,,Nee," se sy ma, ,,jy moet tuisbly, dalk kom
Pieter na jou toe."
.
Andries was net ontevrede, maar hy vat vir Boetie-,,Kom, jou klein laspos, laat groot Boet maar vir
jdu gaan oppas."
. Hy va~ horn na buite, en gaan sit met horn ond~.r
die moerbe1boom. Hy wys vir horn hoe om veekrale te
maak ,in die sand, en_se: ,,Dawie~ gaan soek vir Boet
Kyk, dit iE
klippe, so! grotes, en sol kleintjies.
,, hoe's," en dit is ,,me's."
Ai! hoe lekker lag aie klein kereltjie en klap sy
vet handjies, en trippel rond om klippies te soek!
Die plesier v,an klein Boet het Andries 'n bietjie
meer tevrede laat vbel, en hy het vir ~ieter begin te
vergeet.
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,,Nee, kleintjies het Oil,S genoeg," se hy vir Dawier
,,kry nou grotf)s, so, ,,hoe's~" gaan kyk daar by diedammetjie le grates."
"
Klein Dawie sukkel-sukkel na die sementdammetjie se kant toe ep bring een-een klip aan.
,
,,Outjies, wat maak julle ?" roep Pieter van oor
die hek.
Op spring Andries! ,,Pieter, laat ek tog 'n bjetjeo
ry, ou maat, net 'n klein .endjie, somar hier in die ag-:~
terplaas."
,,Wat maak jy nou? Korn ons gaan, rivier toe1"
vra Pieter.
•
vNee, ek kan ni~, ek moet vi:t; Dawie oppas. Ag:
wag, laat ek tog net 'n bietjie ry, somar hier in die
agterplaas! Gaan sjt so'n bietjie tog by Dawie, asse-blief jong, kyk daar onder die moe.rbeiboom speel hy."
Pieter gaan na Dawie toe en kyk na sy veekrale.
Op en af ry Andries. 0, dis tog te heerlik! Maarnaderhand word die plekkie ~e klein. ·Hy wil graag
draai ook, die gangetjie hier is te nou, hy kan nie·
draai nie. Hy wil i:p. die straat gaan ry!
,,Pieter, ek kom nou;-nou-nou, hoor!" en oop gaan
die hekkie, en uit is Andries met die fiets. Al nou ry
hy te lekker ! Wag, hy gaan net 'n straatjie omryr
,,Nou moet ek huis toe gaan, Pieter wag," clink:
hy, en wil net draai. ,,Woef!" spring 'n hondjie in
sy voorwiel vas! En soos een! le Andries.op rue grondr
II.
Onder die moerbeiboom sit Pieter by, Dawie ell"
wag, en wag!
Naderhand staan hy op, om net te kyk of Andries
nie al in die straa.t aankom nie, want dis al tyd; dat.
Pieter huis to~ moet gaan, dit word al skemer.
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Hy stap stadig. die straat itf, en daar ver in <lie
systraat sie:n hy, koni Andries met die·fiets aan, asvaal
van die stof, sy knie·stukkend~ sy arm vel-afl
En dit·was nog nie .die ergste nie. In sy arm 4ra
'hy 'n klein hondjie, wat skynbaar been-af isJ
·
,, Wat' het gebeur1!1 vr a Pieter, wat Da;wie ;noq.
skoon vergeet.
''
And6es verterhem qie hele ·storie, hoe die ·hondjie
onder sy fiets ingespring het.
,,Pieter, ou maat, ek is baie jammer, dat ek jou
so opgehou het, maar· ek sal nou eers die hond se baas
moet gaan soek, en ekskuus vra."
Hy loop mank van sy seer knie, en lyk bleek geskrik.' Pieter vat die fiets en.se: ,,Korn ons gaan eers
jou knie afwas."
,,Nee," se'liy, ,,eers <liehond wegbring, my knfo
moet wag.''
.
Hulle loop van. huis tot huis en §loek, wie die baas
van die hondjie kan·wees.Naderhand kom hulle by <lie
eienaar se huis uit.
Gelukkig was die baas van die hondjie nie kwaad
nie. Toe is die twee huis toe.
.
Dit '. liet non.al vinnig aand geword, en al, qie tyd
liet Andries· mooi ~koO:Q vetgeet; dat Dawie onder die
moerbeiboom agtergebly het.
Toe hy moeg ~n· styf van die val by sy huis inlfom,
roep sy ma: ,,Andries, waar was julJe dan so laat?
Bring dan vir Dawie <lat hy kan gebad en in die bed
gesit word, ons wag al 'n uur vir horn."
Dawie!!
'
,,Ma, is hy nfo ......... " E11 gou-gou hardloop ·liv
moerbeibo'om _toe!
:Pi~ krale le nog net .so, maa'r
Dawie!was 'nie 1te sien nie.
·
. A n dries.
. ·. ,,,. roep ma.
,, T oe dan,

•Hy voel nou vreesli~ sk~ldig, dalhy so:.OI;l.D~dag
saam die hele middag ·sy ·:plesief' on die fiets ireneem
en sy boetie vergeet het.
· 1•
' · ,.,Maar waar is Dawie dan:r'
,,Ma, ek het ......... ek meen. hv was laas onder die
moerbeiboom:''
,,W aar was: jy dall'??' v:ra.:ma.
· Toe vertel hy; hoe hy op, dte ;fiets. :gery het.
En Boetie-waar· is hy nou·t!
. ··, ,
... Hy so~k rorid 'in die agteFplaas-·,,Dawiel _Boeti~P' roep hy ora\s rond. Waaf ka;n hy wees! 1Meteerts dink hy, Dawie het mos. tklippe :gehaal van. die
dam af. 0, 'n .aaklige ge,dagte k<;>m by_hom op'!' Se
nou die kind he.t ·op_die·wal gekl9uter en ingeval 1 Hy
s:len al in sy gedagte; hoe· hulle hQiri uit -di,~. watei: 'uit-·
haal.
. 0, hy word so berioud;; ·nodit' weer 'sy '.Boetie sien
niel N ooit weer met hontpercfspeel ·en 'die oritjie ·hoor
skaterfag nie! 0, hoe vreeslikFi : ' ' '
Hy roep angstig: ,,Dawie! Dawie!!"
N ou onthou hy hoe dikwels hy knorrig was, as sy
klein Boetie met sy goed wil sp~el. ,, Ag," dink hy,
,,as Dawie tog net hier is, kan hy al my treine en motor~arretjies pre~ent ,.kry,. aJles! en altyd d,aarmee
'lt 'Alty. di"
•·. . . .
.
;
sp~e ,
' ,.),
. . D~e trane kom fo ~yo~. 'bit
nbu,,s;~.donk~~..
hy sal n lantern moet gaan..h~al. . 0 1 en hy is ~o ·bang
vir. .sy:. ma! Wat sa\. hy.tog: t:µaakl.
,Toe hy :q.aby .di;e hµis,kom, -boo~ hy. 0.eur1 die; sp~lt
ka:rp.er se venster:: .,, Ai' Dadas, ." sooe Boetie- vir ou aia
I\an<Jas noe;m.
·"··Kan· dit· waar·wees,1· :• O.f ~verbeel,hy horri~i·liV,'.J:ioor
vir Dawie praat 1
·
1

r

• 1

'
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_Iiy vlieg die huis in, en ja, regtig, daar staan ou
K.a.ndas met Dawie in die arms!.
Hy gryp die outjie in sy arms en soen die hele
~esiggie vol! . ,,My Boetie, my soet Boetie, waar was
JY gewees ?'' ·
Ou aia Kandas vertel toe, hulle het horn 'in die
.'Bpeelkamer in 'n hcrekie agter die ·ou rottingstoel gekry; va:s aan die slaap. was die outjie met 'n treintjie
-in sy hand, w~t hy nou nog vashou.
. 0, maar, was die Andries nie bly nie ! Hy vat vir
_Boetie na die rak, en wys vir 4om al sy speelgoed. , ,Dit
·is; alles nou Dawie s'n, hoor, Boetie kan maar alles
-vat!'~

Die aand het Andries in sy gebedjie vir die Here
-dankie gese, wat sy Boetie beskerm het, <lat hy nie.in
..die dam geval het nie.
:;;.
Van daardie dag af was Andries baie hewer vir sy
::floetie, wat hy so amper laat. verongeluk het, en ·het
:hy probeer om nie ineer so selfsugtig te wees nie.
HILDA POSTMA.

32.

Pa111tjie.

Oom Paul Jordaan wa~ 'n ryk oorrl, wat op 'n
:groot plaas gewoon het. Sy oudste seun was Paul,
·wat gewoonlik allerhande kattekwaad aanvang.
Dit is op 'n Saterdagmore.
Tant Lenie, Paultjie se ~a, werk in die ko:rpbuis.
Voor die deur Speel die kirtders. Daar is 'n groot la-waai en sy moes al 'il paar tnaal gaan vrede maak.
,,Ma, kyk vir Paul!" skree 'n kleintjie weer met
'n huilerige stem. Tante sug. Net kom oom Paul
-die kombuis in.
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,,Ag man," se tante·vir horn, ,,het jy tog nie iets>
te doen vir Paultjie nie? Ek is Saterdags altyd opgeskeep met horn. As hulle alleen is, speel die kleintjiesso soet !" en tan te sug ;weer.
,,Maar hoekom straf jy horn dan nje ?" vra oom~
,,Ag," se tante, ,,ek het al meer as eenmaal my
hand opgetel om horn 'rr klap te gee, dan vlieg hy my
Qm die hals, gee my 'n soen en beloof, om dit nooit.
weer te doen nie. Wie kan dan slaan ?"
'
Oom bars uit van die lag.
:
,,Nou sien jy, yrou, hy meen dit nie so erg nje.'"'
,,Meen hy dit nie? Dis ook m,aar net weer: ee~
van sy slim plannetjies om nie straf te kry nie. Wat..
van horn moet word, weet ek nie. Ek v'oel regtig be,..·
kommerd oor horn."
;
,,Nou, wag ek sal horn werk gee," se oom.;,
,, P au.
l f" roep h y, ,,.k om h'ier.!"
Die seun kom dadelik aangehardloop en die ge.raas onder die kleintjies hou op.
,,Kyk," se sy pa, ,,netnou, as jy klaar het' met;
eet,. saal jy vir Kolbooi op en ry na. die onderplaas
toe .. Oom Koos is besig om te ploeg. Ek wil he, jy
moet daar gaan help. Dan kan. die touleier iets anders doen. Ek wil graag he, oom Koos :rnoet klaar
kry met die ploeery."
Oom Koos is 'n bywoner van ootn Paul J ordaan.
Hy het op die onderplaas gewerk.
Paultjie se vrolike gesig word taamlik lank, too
hy sy pa ernstig aankyk, om te sjen ·of hy regtig meen
wat hy se. J a, daar is geen twyfel aan nie. Hy ken
sy pa. Ewe bedruk, sonder 'n woord, draai hy om en
gaan vir Kolbooi soek.
'n Ruk later sit Paultjie op :Kolbooi,. wat op sy
dooie gemak aanstap onderplaas toe. Paultjie laat
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hom maar .sy gang. gaan. Hoe stadiger Kolbooi loop,
hoe minder vore .sal Paultjie vandag hoef op en a{ te
loop in die land. Ag, hy wens dat· dit al Sondag w;:ts.
So'n Saterdag is erger as skool. Meteens begin Paultjie se oe skitter. Dit was ?n seker teken, dat hy
weer 'n skelmstuk in die gedagte· kry.
Jiypiets vir Kolbooi en begin vinniger ry. Byn~
elfuur kom hy eers -0p die onderplaas aan. Van ver
hoor hy al vir oom Koos, wat die sweep~ het, by die
ploeg. Paultjie ry langsaam nader. Toe hy by die
groot hek kom, op die ho-end van die land, bly hy op
sy dooie gemak op Kolbooi sit.. Die ploeg kom stadig
nader. Die son is warm en die osse trek swaar. By
die boonste draai sien oom Koos vir Paultjie en kom
hoor of daar 'n boodskap is van sy pa. Paultjie spring
af en groet ,beleef.
,,Hoekom ploeg Oom dan op Sondag?" vra hy
met 'n vroom gesig.
,, Wat?" se oom, ,, dis nie Sondag nie, dis Sater.-·
'dag I"
,,By my pa is dit Sondag," hou P.aultjie vol. ,,Ek
wonder wat sal hy se, as hy sien Oom ploeg.''
Oom Koos brom 'n paar woorde wat Paultjie nie
goed verstaan nie, gooi die sweep neer en skree vir die
kaffers.
,,Hier, Januarie!· Dis genoeg vir vandag. Loop
span uit!"
,
·
Paultjie het nooit gedink ·oom Koos sal dit so gou
glo nie en wou net se: ;,Ek speel maar, Oom," toe hy
opkyk en bang word. Oom lyk moeg en vuurwarmkwaad. W aarom weet Paultjie nie, maar hy voel of
dit nou maar die beste is om verder stj} te bly.
·Oom Koos stap huis foe, byna sonder praat. Paul:tjie stap langs hom endei sy perd. Van ver af sien,hy
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al, ta:q.te is besig om :hµis skoon te maak. Tafels en
stoele staan voor die deur, terwyl die meide was en
skrop. Paultjie gaan by die stal afsaal. Toe hy terugkom, het tante ook al gehoor, dat dit Sondag is en
die meide georder om op te hou met werk.
Paultjie het taamljk sleg gevoel, solank soos oom
.godsdiens gehou het, maar·die hele middag het hy lekker gespeel.
Toe hy die aand by die huis kom, was dit al laat
en gelukkig was sy pa uit. Hy het dus :µie Iiodig
gehad, om lastige vrae te beantwoord nie. Sondagmore het die moeilikheid begin. Toe Paultjie uit die
bed spring, sien hy deur die venster die kar wat ingespan staan. Hy weet somar sy pa gaan onderplaas
toe ry en Paultjie word yskoud as hy daaraan <link.
Dis mos vandag Maandag daar en dus sal oom Koos
weer aan ploee wees. As sy pa daar kom, sal die hele
ding uitkom.
,,Waarom eet jy nie, my kind1" vra sy ma, toe
Paultjje bleek aan die agtuurtafel sit.
,,Ek voel siek," se hy ewe dooierig en sy ma
kyk horn bekommerd aan. Sy het horn nog nooit so
snaaks gesien nie. Toe haar man die middag tuiskom, verstaan sy eers waarom Paultjie die hele more
stroopsoet was. Pa het nie te veel gepraat nie. Hy
het somar gou met Paultjie en die platriem in 'n kamer verdwyn.
Al sy huil en soebat het min gehelp en dit was dje
laaste maal, wat Paultjie probeer het om so'n grap
met 'n grootmens te maak.
HETTIE CILLIE.

~
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33.

Hoe diere hulle kleintjies beskerm.

,,Koerr! koerr!" se my hoenderhen, toe ek haar
"Vanmore 'n bietjie op die nes opsy stoot, om te kyk of
<lie kuikens vannag uitgekom het, want dis tyd vir
:hulle; en sy steek haar. vere orent om my te verskrik en
pik my 'n blou kol op die hand. Ek kon haar dit nje

kwalik neem nie, en wou .60]{ nie, so bly was ek oor
·d1.e ou geel kuikentjies, wat nog halfnat en o, 'so dronk
en hulpeloos tussen die stukkende doppe uitky.K.
Daar is diere wat nie weet van hulle kleintjies nie,
:Soos paddas en vi~~e. 'n Skilpad le sy eiers, tnaak
hulle. toe en stap weg, die wereld in. Die kleintjies le
daar tot hul tot geboor.te kom, kruip uit, neem alles
in oenskou en vat dan koers, so word vertel, na die
.qaaste water toe. ~y sorg darem dat die eiers goed
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-toe is. .Dit toon dat sy die kieme van 'n moederhart
in haar ou dop ronddra.
'n Burger op kommando in die Engelse oorlog ry
.eendag .alleeri langs .die Qlifantsriv.ier, in Oas-Transvaal, om 'n goeie._plek te soek vir (lie ~ommando, om
kamp op te slaan. Hy kry tqe 'n geskikte P.lek naby
.die water. Toe hy so rbndstaall',,:merk hy iets yreemds
.die kop uitsteek op 'n sanderige-,.g.r.asbultjie. Toe ,hy
,.nader gaan met' die geweer-w.ant dit het-gelyk :qa 1-'n
mamba of so iets, wat die kop oplig-s~l hy flien, dis
.IDaar 'n groot waterskilpad, wat op die bultjie sli:uins
le. Hy keer die skilpad om en merk dat die ding vaal
geskuur is van onder, en dat hy op 'n skoo,n plek le,
waar al die sand weggewerk is. Hy gaari toe op sy
]:furke sit en ondersoek die dirig. ,,,Sou die skilpad
·dan jeu,k dat hy horn so skuur?" d~nk hy. Al die
.:Sand was op die plekkie weg en ~I). die middel van die
:skoon plek; was 'n tuit 'van klei; nat klei.. . Hy begin
krap daaraan, toe sien hy djt is klei, w.at behoo.rlik ingewerk is in 'n gat, so een en. 'n half duim in deursnee,
·om dit toe te inessel.
.
Toe hy die kleitop uitgekrap het., kry hy 'n holte
in die grond, en daarbinne· twee-e.n-dertig skilpad- ,
-eiers, elkeen omtrent so groot soos 'n duif s'n, vars
:gele. Die sl}:ilpad het die gat, waarskynlik met·haar
1rnp, uitgehol en uitgemessel, toe op die opening gaan"
~sit en die eiers gele en toe gaan klei haal en dit toegemessel. Sy was net aan gelyk maak van bo, toe die
·toeskouer op haar afkom. Hy vertel, hy het op 'n
.ander plek gesien, waar so '.n nes is, dat die skilpad
weer die sand oorgewerk en grassies en goedjies da'ar·Op gesit het. J y sou nooit .se daar was iets onder nie.
In elke eier is daar, behalwe wat die j6ng skilpadjie
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moot vorm, 'n hoeveelheid water waarop die dingetjie
kan teer.
Meeste insekte maak goeie voorsorg vir die eiers se
uitbroei, en in baie gevalle, soos die. perdeby, selfs vii;
die voeding van die wurmpie of jongby, voor hy sterk
genoeg is om 'n eie bestaan te soek. Die heuningby
en die mier se hele inrigting is vir die versorging en die
opvoeding van hulle jong geslag. Die spinnekop maa]\
ook voorsiening; skoen'.lappers, -naaldekokers, motte,
vliee, ~uggies en muskiete soek geskikte. broeiplekke,
waar die kos byderhand is.
By die hoer diere, soos die voels en die soogdiere,
word die kleintjies hartstogtelik beskerm.
Ons het seker almal voorbeelde daarvan gesien.
Duikers en steenbokke steek mos die lammertjies weg.
As daar gevaar is, woel hul hulle en maal} hulle bang
dat hulle gaan le, en dan loop hul self weg na 'n antler
plek, ver weg, oni die gevaar af te lei. As bobbejan~
vir 'n skielike gevaar vlug, klou die kleintjies aan
die lyf vas, styf vas; daar is geen afval nie, al gaan dit
hoe, met lang hale oor klippe en slote en kranse.

II.
· Voels is baie kwaai' as daar kuikens is, soos almal
weet wat deur 'n volstruiskamp loop, waa:r 'n. nes is,
of klein voeltjies. ¥aar die kleinste vo~ltjies ook.
My swaer vertel my eendag in oestyd, d'at die groot
'.?i:tymasjien oor 'n klein:·voeltjie se kleintjies moes loop.
· · !He ou diertjie, so groot soos sy duim, kom· voor die
..uasjien staan, vlak voor, en skree en steel{ haar vere
orent om horn bang le maak.
,,En wat het jy toe gemaak ?" vra ek.
,,Ek het bang geword! Ek het maar pa~gegee."
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Meeste van ons, wat op plase· woon of kom, ken
kiewietjies en weet hoe onverskrokke hulle· jou byna in
die gesig vlieg, as jy naby die nessie kom, waar jy amper op die nessie trap voor jy: hulle raair sien, so eners
lyk hulle met die sarid en stokkies en droe gras en klip-

.

pertjies, waar hulle le, twee bymekaar.
Albei die
voels kom met 'n lawaai op jou af, µiet so'n vaart, asof
hulle jou wil insluk. 'n Kiewiet het 'n sterk vlerk."Slag, en hy woeps na jou toe tot binne so'n drie tree.
·Dan bedink hy horn darem en swaai links of r.egs om,
um jou weer storm te ja, tot jy naderhand padgee. Die

j
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mense vertel, hy lei jou ook van dje nes af soos· die.
sandlopertjie.
Sandlopertjies, of soos sommige hulle npem, koestertjies, omdat hul so snaaks koes, hou 1angs riviere of
damme, waar hulle so vinnig hardloop~ dat hulle soosbossietjies lyk, voor die wind gewaai. '
Die sandlopertjie of koestertjie is 'n baie mooi
dingetjie. Soos die kiewiet is hy 'n netjiese kereltjie
met sy swart en wit pak en rooi beentjies. Jy kan·
hom deur 'n ring trek.
Ek loop eendag la~$S Breerivier in die. Kolonie·
en kyk na 'n sandlopertJie, Hy was so mo01, dat ek
nie illy oe van hom .kon weghou nie, en ek gaan op 'n
rotspuntjie, half in die water, staan om hom beter te·
aanskou. Amper soos 'n groter kwikstertjie, maar
mooier en parmantiger, wit bors, met twee fraai swart
randjies onderaa:µ, een sm~l, een brl'.led soos 'n borslappie, met swart .omboorsel; grysbruin rug, rooibi;uin;
snaweltjie en bene. Maar hy loop so hard en kpes so·
gedurig, dat by flikker voor my oe. Terwyl ek staan
en kyk en my verwunder, verskyn daar skielik 'n sa.ndloperkuikentjie tussen my voete uit en glip in die wa:;.
ter! Ek dag, ek droom. Ewe manhaftig swem die·
ou dingetjie met 'n draai weg van my, en weer uit.op~ie sand. Toe gewaar ek dat albei die ouers daar w:.as
"en te keer gaan op die sand, of hulle iets wou:.
oorkom.
Die· arme kind wis nie waarheen ni~~
As hy na pa of ma loop, dan gee die pad,.
glo om my yan die spoor af te bring. Maar rtaderhand maak hy so'n stootjie na die een ou y_oel eh gaan
sit op die sand. Dit· was te' veel 'Vir ~ie ma-waarskynlik d.ie ma, om te oordeel na wat volg-~n ·sy loop,
op hom af en gaan sit op horn, op die sand, kotnple~t
soos 'n hAP.nnP.rhFm ~ohrn k ~1>:: P.k noa aP.>::tlls1.n· hPt.:
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om die ding te beskou, het sy bly sit. Maar toe ek
loop, was sy op, en pa en ma vlieg en hardloop weg
van die kuiken, om my nou glo in 'n antler rigting weg
te lok. Ek het my dit maar laat geval en hul het my 'n
hele end weggebring, totdat ek lus kry om hul om te
ja -na die arme kind, so alleen op die sandvlakte langs
die groot. water. Die kleintjies is wit met swart rug
en kopstrepies, en die dingetjie het geswem soos 'n
·eendjje, maar ek kon nie merk, dat hy of die ouers
swemvliese het nie.
Ek het,langs die water gesit en met die teruggaan
na huis, kry ek die drie weer, pa err ma vreeslik ontsteld, kind doodger.us. Ek het gestaan en kyk na hulle, en-naderhand roep die ma, en die kuikentjie steek ·
sy koppie onder haar,in,. Hulle staan toe in die water,
en sy kon nie sjt nie, maar .sy het haar breed gemaak
en jy _kon net die kleintjie se beentjies Onder haar sien
~;n.

III.
Onlangs het ek- weer 'n ontmoeting met 'n patrys;
moedertjie gehad. Almal weet dat daar seker nie 'n
skuer voel is as 'n patrys nje. Ek loop langs 'n veldpaa~iie tussen hoe gras en moes net 'n strepje borne
deurgaan, waar die grond sag was, sodat my voetstappe waar.skynlik onhoorbaar was. Onderkant die boom
le 'n patryshennetjie in dje sand in die son, met drie
kuikens,-soos ek inderhaas kon waarneem,-want
myt 'if wilde law~ai E?pat hulle uit mekaar amper onder
my voete uit. Ek kan nie se wie die grootste geskril:
het,niA, huHe of ek. Die drie kuikentjies vlug in verskillende rigting~ uit mekaar.
'n Me:p.s kon hulle
skaars sien, so eners het hulTe gestreepte lyfies gelyk
J .S. St. I'\tci
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met die bruin skaduwees van die gras en klippe. Die
ma was radeloos, want dan skree 'n kind hier en dan
een daar en in die mjddel staan ek, oorsaak van al die
ontsteltenis. Toe een agter my baie angstig sree,k
draai sy op my af met vlerkgesleep en briesend kwaai,
maar toe sy te na kom-ek staan doodstil-ver laat die
moed haar, die stertjie sak en sy vlug weer. Sy het
my herhaalde male wou bestorm. Toe het sy besluit
om 'n omsingelende beweging te maak, maar sy koll'
nie die kring te wyd trek nie, want die kinders skree
baie benoud en ek kon hul elke oomblik opeet. Toe
het ek maar gewyk en agter 'n hos gaan staan met die
plan om hulle te bespied. Maar wie se-sy was ·meteens onsigbaar, en nie lank nie of sy het die kleintjies
weer bymekaar, om te oordeel na die stilte-eil sit onder die gr as by hulle e:Q. vee die sweet van haar kop af.
Ons, wat op plase woon, het ;n grqot voorteg. Om
met mak djere om te gaan, hulle te verstaan e:r±-.1'.eg
te behandel, veredel nie alleen die mens nie, maar gee
'n baie groot plesier, wat die daaglikse swoeg en ,:werk
baie verlig. Die plesier het die dorpsmense gelukkig
ook, alhoewel die lewe vir die diere daar meer bekrompe is; maar wat hulle nje het nie, is die gadeslaan van
wilde goed, want behalwe voeltjies en goggas, aard die
ljewers in die vrye veld.· ]j)aar is hulle tuis en di~
mens is die indringer. So v,6el jy altans, as jy 'n duikerooi met .Q.aar JaJllmfilji,ti onverwags opskrik, waar
hulle le en slaap onder 'n hos of agter 'n klip. Daar
is iets in die gees van die veld-vol wilde diere, waarvan jy maar 'n enkele sien, ·alhoewel honderde vir ~ou
l;>eloer, waar jy lomp en onnosel loop-wat 'n magtige
invloed het oor die mens: jy verlang d!tarna,as jy lank
wegol'7';.,,,:0it is daarom dat hulle se, wie eens in die Bos-
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veld .g~woon het, worq. altyd weer soheen getrek deur
'n onstilbare v~r~ange. So moet dit .ook wees, as 'n
~ens eens gewoon het, waar die grootwild hou.
M.

34.

Oom Willem verhaal van die ou tyd.
I.

Miemie van Staden kan nie wag dat die wintervakansie moet aanbreek rii'e. Haar pa,. woonagt~g op
die Hoeveld, het 'n Bosveldplaas in· die distrik
Rµstenburg. Miemie was nog nooit daar nie ~:h
mag' sy met die J unie-J uli<~v~kansi~ ,haa.i:; ouers ·~erge
sel. daarheen.
'Eindelik is die dag daar dat Miemie kan .ve.rtrek.
:Qie lang rit word per motor onderneem,. Miemie is
reeds lank besig om haarself allerlei -voorste1lings van
4ie. Bqsveld te maak. Sy het· in 'n boekie gefoes van
uitlandse· woude, waar die home verbasep.de hoogtes
bereik. Nou dink sy, .<;lat in ..ons BosvelJ ook sulke
reusag~ige borne. moet groei.
Natuurlik reken Mie:qiie mis; dit weet algar wat
al die Bosveld besoek het.. Tog het 'n mens volstrek
nie nodig om teleurgesteld te wees nie. 'Daar· is veel
skoons.
Die Maandagnamiddag, toe die son reeds vinnig
daal, se meneer van Staden: , ,Miemie, ons is nou naby
die plek van ons bestemming, maat ons is ook :b.oual.
goed sewentig myl van die naaste spoorwegstasie af."
, · In ·die skemer bereik die 1vt'.l,n Stadens die.woning
:l'"Van ~evrou du Toit, by wie· hulle gaan loi:;eer. Mevrou
du,.roit woon op Boego~pan.

nou
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Miemie het net moeg gevoel van die lang motorrit
en toe haar ouers nog lekker sit en gesels, slaap sy al.
Vroeg die volgende more is Miemie op en terwyl
sy buite die fris moreluggie geniet, tref sy haar pa en
meneer du Toit aan.
,,Maar hoor, die plaas is mooi gelee hier so tussen
die hoe koppe," merk Miemie op. ,,Oom," vervolg
~:. J ,ek sou so graag daardie berg wi1 uitklim, maar
noi'if's-ek bang vir leeus en tiers."
Nou lag meneer du Toit lekker: ,,Gaan gerus jou
gang, Miemie. Weet jy nie dat, waar sovee1 mense
woon, daardie kwaai diere padgee nie ?"
~l gedink," vra haar pa nou, ,, waarom
hier soYeel mense woon en nerens op ons hele reis;- behalwe in die Pilandsberge, tref jy dit aan nie ?''
Miemie laat haar oe dwaal oor die verskille:pde
wonings;.sy merk selfs 'n skoolgebou op.
,,Kyk na die saailande," raai meneer du Toit
haar aan.
,,0, nou weet ek," se Miemie, ,,dis omdat hier
lopende water is.''
,,J a, dit is wat hierdie plaas so bewoohbaar en
waardevol maak. Gebrek aan water is die groot hinderpaal vir vooruitgang van die Bosveldplase."
,, lets opmerkliks, Miemie," gaan haar pa verder,
,,is dat die water, wat jy hier sien stroom, soms verdwyn om na jare weer te voorskyn te kom."
,,!)an moet ons net bly putte grawe om te kan
lewe," se meneer du Toit en toe:
,,Nou Miemie, kry vir jou 'n paar maats en klim
gerus daardie hoe kop uit. Laat die kinders jou da1,.1 .
ook wys, waar die groo~ wilde vyeQ.oom groei; daar is 'n kalkgrot, wi:i.i:i.r1n inllA li:it.Ar mi:ia i:ifrli:ii:il Ontlim1

129
~ vanaand vra-oom-jou•aan~.tek~wil jQ'ij 'p. ~or.!e!ver

tel, wat net pure waarheid bevat."
,,Stories hoor ek baie graag!" roep Mie:mie vrolik.

II.
Dis in die aand.
Die famielies van Staden en du Toit sit buit~,...on~
der 'n groot maroelaboom op lae riempiestoert. "Rondom hulle is dit donker nag, maar hoog bokant hulle
fonkel die sterretjies baie helder en voor hulle op die
grond knett~r 'n lewendige vuurtjie.
""'
,,Miemie," begin meneer d:u. Toit, ,,gister was dit
my sewentigste verjaarsdag. Hoeveel jaar is ek ouer
a~ jy 1"
,,Negen-en-vyftig jaar, Oom," antwoord Miemie
,,Dis meer as 'n halwe eeu. Nou ja, soveel jaar
wil ek jou terugneem en vir jou wys, hoe ons land
daar toe uitgesien het. Onder Magaliesberg het my
ouers hulle gevestig ':- ·Daar het ek opgegroei. My pa
was een van die,. wat die dorp Rustenburg aangele het.
Daardie tyd -was ons 'n handjievol witmense,
rersprer oor die hele Transvaal. Ons het gewoon tussen duisende wilde diere en eweveel barbare, die meeste van wie ·nog nooit 'n witmens aanskou het nie en
ons was o, so swak gewapend.
Treine, trems, motorkarre was vervoermiddels,
waarvan ons as kinders niks geweet bet nie. Die ossewa, ja, die was ons alles.
"'Johannesburg, die groot stad, wa_t,;;.jy en jou ma
dikwels besoek, die stad met sy duise:n:P.e flikkerende
liggies, was daar nog glad nie. J_oh.a:nnesburg was
toe-Rlegs-hoe gaan die gedig o·ol{ weer 1''

, ;Dis heuvfols,:'he\l;wels',: 'heuyvels1;1net:<
,,sover 'n m'ens se oog kan speur,'' •;
vti:l Miemie ma aan.
'.; ; ' ·
:
.
,,Ja," vervolg meneer du Toit, 1,Johanneslmrg
was 'n heuwelland, sonder een gebou of een enkfil~
myn.
· Dit was die dae toe ek so begerig was om .te leer,
en Miemie, kan jy jou verbeel dat: a1skbol- wat ek in
:!ll-Y=1eJVJ3;gehad· het, slegs drie ma,ande van duur w:as ~"
· ·· "·- Ma.'.r ·Oom W1"lle' mt'·' roep Miemie nbu uit __ ;in
di'e·huiSi~·P,an 'h' rakkie v,olbdeke'_erl Oomkty·dan·'.h
-koer.ant'eni,,Die Landbou-weekblad.f""
.
. · .,,
:r., ,.ula Miemie;'" se hita'r'- pa, ,,dit toon ·jou,, hoodat
iemand homself kan opwerk. "·
·
'' : ,, In die drie maande,'"· gaa:n meneer :du Toit ~an,
, ,het elt 'n bie~jie skryfonderrig cmtvang: my naam· kon
ek.skrywe ~n.enige syfers maak. Leesonderrig·het ek
van my ma ontvang. Sy het my leer lees, uit.die enigste boek, wat sy besit het-'-::-;die Bybel." ·
. ·
,, Wat was my blyds~ap groot toe ek beme;rK, dat
~k kon lees," .vervQlg rileneer du Toit, ,,maar ~g, w·as
die bpe1rn·nie skaars :riiel My befangstelling in geskieaeriis"' was groot; gevolglik het ek die OU Israelietiese
konings seker ver beter geken,_, as jy vandag jou,Suidafrikaanse- geskiedenis, Mieniie !
,
Hoe minder ek op die skoolbanke gesit het, ffes te
mee:i; bet ek in die veld rm;idgedwaal. In my l}inderjare was elke seun vertroud II).~t die natuur. Ons was
goed bekend met ons voels, ons -wilde diere ep. met ohs
veldgewasse .. Inte:ressan,te dinge kan ek jou v~rhaal
a;ap.gaand~. die lewenswyse ·e:r;i gewO.on'tes vari, opbbej~
ne. Voeg. hierby al ont:~wontrire me·t~ die tereg ·ge;·v.reesde leeuF. Daardie gevaarlike roof dier he't my,: op
veertienjmige '1eeftyd, 'n oaie.benonde .oomblik·besorg.
, ;v .,
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Maar, ons moes ook oorlog voer, nie alleen teen
die kaffer nie. Di~· Vrypeidsoor~oK v~n 1880-'81 het
· ek meegemaak. Daar_na kon ons weer aandag wy
aan ons boerderye. Tabak en kmoene het o:ns. verbou,
maai: glad :Ilie bewerk soos vandagriie; ·;·~yati·die tabak
het ons rolle gemaak en dit dan tesame·mef1die lemoene in die Vry,s~a-a,t verruil vir vee of verkoop vir kontant geld. Ditn doen ons ons inkopies op Kimberley
eh keer tevrede huiswaar.ts.
Toe, Miemie, ko~ jy ml enige ty.d in 'dierti!gna
die uur vra en ek sou jou se, hoe laat dit waf:i, sonder
om op 'n 9prlosie te kyk. ': ,
'. . .
, ,Hoe kon Oo.m dit doerr?'' wil Miernie"weet.
,,Dit leer ek van ~Q.ie sterretj_ies, my kind," antwoord oom.
HP.~gol}dwlde was nou alreeds on~dek en Johan·nesbu rg net plotselirrg- verrys.
" , ,Bo-op· die goad rys al 'n ·staff
, ,.wat op die he,uwels skitter-blink,'' ,
se mevrou van Staden.
,,Gebeurtenisse volg i'nekaar nou snel op, .}.Jiemie;
droewige, donker daie het ou oom belewe." · <'
,,Dis tae,"' praat mevrou du Toit nou vir die eerste keer, ,dat jy 'n ganse nag'swaar gewond i,n 'n snerpende k<;>ue op. die slagveld ·gele het en moes sien, hoe
dat 'n veldvuur n~der kom, al na.der !"
,,Ja," stem oom Willem in, ,,dit is ook toe, dat jy
jou enigste kind sien st~J'We ·het en Miemie,'' rig oom
Willem die woord weer .tot h~ar, , ,toe het e~ ook 'n
reis oor die see gemaak, sonder om 'n reiskaartjie uit
I"

-·

.

.. .

te n~~Miedii'e,· ~ou rrio~~ fr .jcw b.ed gaaii opsoek,'' se
mevrou van Staden. ·'S)r'het"'egter gesorg; dat meneer
du Toit·h1tar·eers-·nog belowe om later 'n leeustorie of
van sy o·ndervindings in die buiteland te vertel, . .
H. KRUGER.
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35.

Na die sneeustorm.

Die sneeuvlokkies het met die rooidag
tot laat in die middag geval;
daar heers -nou 'n heilige stilte
oor vlakte, op bergreeks en dal.
rrWit mantel le op die velde,
soos die kleed van 'n engel, so rein;
die wolkies vaar stil na die berge,
soos skippies daarheen en verdwyn.
En twee staan hou daar by die venster
so ver oor die velde en staar, ..... .
'n vrou, in die bloei van haar jare,
met haar seuntjie van .agt nef.iens haar.
,,Onthou Mammie nog," b~bbel Jannie,
,,hier het ons twQe een aand gestaan,
foe koni' oor die sneeu met die oupad
in die maanlig 'n ruiter hi er aan 1''
, , Dit was pap pie terug van die laer,
op verlof uit die verre Natal."
,,Hoe snel vlieg die tyd tog!" sug mammie.
,,dis twee jaar gelede noual."
En mammie se oe 's vol trane
toe sy buk om haar Jannie te kus,
want p~ppie le onder die sneeukleed
in sy graf· op Co]enso en rus.
THEO. ·w. HNDRELL.
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36.

Sy eerste halfkroon.
'

'

Dit was 'n koue winteraand. Op 'n kaal erf iB
Wes-End in ,Pretoria is 'n klomp seuns besig om 'n.
voetbal te skop. Daar is 'n gr.ooJ:, lawaai;: lilJ11e pro:beer om hulle warm te speel.

~-"'---

Die. bal kry 'n ha:rde skop en die hele spul storm
na die plek waar dit geval het. Een outjie was die·
yoorste en wou net die bal gryp, toe 'n groter seun horn
aan sy arm pak. Hy rol op die harde grond. Terwyl die antler seuns verder hardloop, staan hy lang-·
saam op en vrywe sy arm wat seergekry het. Meteens•
:$krik hy en vergeet die pyn. Sy hele mou was oopge1Skeur I Party kinders, wat weer nader gekom het,
begin te lag, toe hulle sien hoe verlee hy is.
,,Gaaii jy tog nie huil oor so'n ou verflenterde
hemp niet Jan?" ·vra een.
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,,Ag man, daarQ.\e OU ding het klaar met die wereldl" skree die seun, wat horn laat val het.
Jan gee nie antwoord nie. Hy kan m9s nie vir
f?Y maats··vertel, dat sy ma gisteraand tot wie· weet hoe
laat gesit het om hierdie hemp, sy enigste, heel te
maak nie. Met sy arm voor sy oe stap hy weg tot
daar op die hoekwinkeltjie se stoep. Op die bank sit
hy ~n ,d~nk, wat hy sal <;loen. Hy kyk na sy mou wat
Uit=m1il~ar gesketlr is en na sy_ arm wat rooi is van die
kou:- '·,Dit help niks om hµis· ~oe te gaan nie. Sy ma
sal net verdrietig wees as sy hpm sien, want sy het nie
geld.Om vir horn klere ie koop nie. 'n Baadjie het hy
lankal nie meer nie. ,As hy tog net iets kon verdien l
Hy het al probeer, baie maaJ, maar altyd yerniet.
Jan spring op en begirr te loop.. na hy 'n vriendjie
gevra het om vir sy ma te gaan vertel, waarheen hy
gaan. Dit word al donker. Hy sien die lang ry liggies in Kerkstraat aan die brand· gaan. Die trems en
motprs raas vinnig verby en die straat word al woeliger. Maar Jan hou aan met loop tot hy voor 'n bioskoopsaal staan. Daar staan Jan en wag.
Daar kom 'n groot bljnk kar aan. Jiy moet vinnig wees, want daar staan nog meer seuntjies.
,,Mag ek die kar oppas, meneer?" vra hy. Die
man by die wiel kyk J'an eers vas in sy gesig en toe na
sy verskeurde klere. Jan kry lus om weg te loop, ·maar
hy trap net agteruit tot in die skaduwee van die motor.
,,Goed, my seun," se die man en Jan kry wee:r
moed.
Die deftige mense klim af en gaan die verligte saal
binne. Jan 'bly in die ko.ue straat staan.
Die ure
gaan baie stadig _om.
:qit w~rd al later en k;ouer en
hy bewe in sy dun 'kleertjies. By r.ukke het_ hy al so
vaak, dat hy die musiek in die saal eff die geraas van
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die rytuie om horn skaanrhoor. Daar begin 4ie gro~t
klok elfuur te slaan en die mense kom uit die saal. Toe
Jan ·weer sien, staan die eienaar van die kar langs
porn.
;<'
,,Hier," sehy'enJan voel 'nhalfkroonill'sy·p.and.
Hy was so verras, dat hy amper vergeet om dankie te
se. So vinnig ashy kon, hardloop hy oo:r die El~!n en
af in. :&,erkstraat. Hoe verder hy gaan, hoe.-m~llrJWr"
late lyk die strate. Dit was ook al naby middernag,
toe hy onder in Wes,End by 'n klein sinkhuisie kom.
Hy druk die deur oop en stap binne, by 'n paar broertjies, wat op die grond slaap verby, tot by '• bed in
die hoek van die kamer.
J
,,Kyk hier, Ma!" se hy uitasem en hou die halfkroon vlak voor haar oe.
,,Waar kry jr dit, Jan?" vra sy langsaam, amper of sy nie bly is :q.ie.
, ;Ek het dit eerlik verdieii !"' se 'Q.y h_oogmoe_dig.
,,More. gaan ek vir Ma brood'k9op en vleis en medisy~
ne. Ek gaan noq elke <lag iets verdien. Dan ::;al Ma
nie meer so baie huiLoor pa se dood nie, ne Ma?"
Die ma se niks nie. Sy trek net haar seuntjie
.p_ader, sit haar_ arm om sy nek en gee ·horn 'p soen.
HETTIE CILLIE.

37.

,,Di's·maar 'n perd."

·Die elektriese trem skiet pylsnel die straait "af
Skielik vertraag hy sy gang.
Plotseling staan p.y.
Daar is hoegenaamd geen deurgang. by die· hoek van
die straat nie. Verskeie ·ander tre:rps·en rytute s~aan
ook stjl. Die menserpassa groei gedurig aan. ,Daar
is 'n deurmekaar geroep, geflhister en_':q ~anhoudende
voorwaartse drukking.
,
· I

Almal voel daar bet 'n vreeslike ongeluk gebeur:
I>aar,lluister iemand van 'n man, vrou en kindertjies ..
Plotseling gaan daar 'n kreet op, wat weggedra word
tot aan die verste end van die mensemassa:
,,Gee pad voorl Dis maar 'n perdJ"
Woes .en vol toorn k1ink die stemme:
,;Dis maar 'n perd!"§£ker, dis maar 'n perd. Kyk daar le hy, die
_groot Jra;;ii dier, so sterk en so vol lewe. Daar le hy
-0p die koue, nat straat met 'n wond in sy hors, wat
£a'3.p, waar warm bloed uitstroo¥1.
,,Gee pad voor! Dis maar 'n perd!"
Nie haie jare gelede nie het daar op 'n pragtige
in die Vrystaat, tesame met ander perde, 1n vul-letJie gewoon.
·
Was dit nie 'n fraai diertjie nie l En hoe lewenslustig was die klein ding tog l Hy kon spring en hardloop en rol di~ ganse dag.
Hy het vinnig gegroei. Elke dag word hy groter
..en sterker en voller hruis die lewe deur sy are. Elke
senuwee aan horn tril van lewenskrag.
Ja, dit weet hy: 'n groot, sterk, :Hink perq SjtL lfy
word. Nie alleen flink ·~n kragtig. sal hy wees nie,
:maar ook 'n edele <lier, want sy ras is goed.
Hy is ede1. Kyk net sy vriendskap met die liewe
· . dogtertjie van die hoer. As hy haar met die mooi,
;groot, geel strooihoed sien aa~kom, runnik hy. Steek
isy haar handjie uit, dan kom hy ruik-ruik rtader tot
die sout indring in sy neusgate. Hoe smaaklik ka,111
1iy dan haar handjie skoon lek !
-Sy ry ook die jong· .perd. 0, is hy nie trots nier
Die liewe meisie is maar soos 'n veertjie op.sy rug. Net
pla.~s
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een ou springetjie en sy le op die harde grond. Maar
<lit sal hy nooit doen nie. Inteendeel, .hoe beywer hy
born nie om aan die geringste trek aan· die toom te gehoorsaam nie. Die verbygangers staan altyd 'n oomblikkie stil. , ,Die liewe kind met haar fraai perd, '' s&
hulle dan.
By die terugkoms staan hy altyd n(;)tj~es stil, tot sy
op die grond is. Dan, ja, hy weet ·dit·sal volg, streel
sy horn en se: , ,Jy het my mooi gedra. ''
0, hoe kon hy dan van pure blydskap spring en
hardloop!
.
Eendag kom daar egter 'n vreemde man. Die
neem ho~ na 'n vreemde stad toe. Daar moet hy saam
met 'n vreemde perd, dag vir dag, 'n groat trollie trek.
W aarom moet hy so, dag in en dag uit, die harde
strate van die vreemde stad deurkruis 1 0, as hy dit
maar kon verstaan !
Soms word die. trollie swaar belaai. ,D~n is d:it,
soms bitter koud, die straat nat en ~owendien nog opdraand. Hoe hy en sy maat juis dan hulle bes doen ~
Sou die man daar op die bok dif nie begryp nie 1 Kyk:
net hoe onbarmhartig kan hy die diere slaan.
0, hulle haat die man geweldig! So lekker warm.
)ran hy horn toemaak en af en toe brandewyn drink.
Dit doen hy vir die nattigheid en die kou, wat so kan
byt aan die liggaam. Alles sou nog gaan, as hy maar
nie net altyd die ongelukkiges sweep ·gegee heL nie.
0, waar is die dae toe die trolhe£e..rd nog op die
plaas was 1
·~·-•
'
0, waar is die tyd , to.e die liewe meisie so goed vir
~om was?
.
Sou hy altyddeur die trollie moet .trek? Sou hy
nooit :weer kan hardloop en spring en rol soos voorheen
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nie 1 • W aar is sy: vryheid ~ Ag, kon hy slegs, een enkele, maal ,spring!, Sal by pr.obeer ;?
.
.
Plotseling gryp hy die trollie. Hy hoi die straat
op en sleep sy maat saam, maar o, net by die draai
om die hoek bots hy teen 'n antler voertuig. 'n Gekraak, 'n wor,steling·en daar le die arme trollieperd
en plas in sy eie bloed.
,,Gee pail voor!" skree die verwoede menigte.
,,Dis maar 'n perd. Ons wil nie langer opgehou word
nie!''
Versigtig help 'n·paar manne die perd weer op die
been. Selfs die gehate drywer span al sy k,ragte in.
,,0, laat my tog maar le," smeek die perd, toe hy
opnuut inmekaar sak, 1,laat my tog maar le, ek wil
niks voel nie, niks doen nie. Ek wil net een obmblik
die lewenslange juk afgooi."
,,~yk," se die verbygangers, ,,daar le 'n perd op
die koue, nat straat. tfy beweeg nie. Hy 1s seker
dood.''

BEWERK DEUR

38.

M.

KRUGER.

,,Ek kan nie!''

, ;Alweer verkeerd!" se die juffrou en Gertjie sien
voor. horn 'n hand, wat 'n lelike blou streep· dwarsdeur
sy som trek.
.
,,Waarofn werk jy tog nie reg ni~, Gert,?"
,,Ek kan nie," fluisfer Gertjie, terwyl sy groot
blou ,oe. vol trane word. Die antler kinder8 is almal
al uit die skool en hier sit.by nog.

D'aitrdie drie woordjies: ,,ek kan nie," bet die
al hoo.derdmaal gehoor van ,Gertjie;:by
haar jn "die skool is. Al kry sy vir hom 1j_ammer ,. hy
DJ.Det,maar,self uitvind dat 'n mens kan,-as.jrma~r-net
wih
.
·
.
.,._.
,. Alles is, weer doodstil in die k:amer, Di~ juff~o!;l
werk en mer'k nie, <lat Gert nou glad.nie eers,meer probeer nie. Hy kyk nog .op daardie blou streep,_ maar
hy dink nie meer aan somme nie. Hy is besig om 'n
groot plari, wat hy .al 'n paar dae het, .agtermekaar te
sit. Net vanaan.£~&&-an hy dit uitvoer. Di~ die laaste <lag, wat hy- ,bp hierdie, nare plek sal bly.
_
Omtrent 1n uur later kom . die juffrou en Gert uit
die skoolkamer. Toe hy met sy boeke huis 'toe stap,
bly hy. voor die skool staaii en kyk rond oor die V rystaatse veeplaas vaff oom Jan Pienaar. Vir Gertjie
was niks pier mooi nie. Hy was maar net hier om
skool te gaan.
Hy kyk die' juffrou agterna. Sal hy ook huis toe
gaan 1 Ag nee w~t, almal is daar altyd so vreeslik be~ig. en steur hulle tog nie aan horn nie. Daaronder
by die kraal skree en lag die ~nder seuns. Hulle is
seker weer besig OI;n kalwers te ry. Daarheen sal hy
ook :p.ie &aan 1:!.ie. Hy onthou nog goed die ander dag,
·
toe hy wou gaan saamspeel.
,,Hier is 0,11 Kannie! Korn ons sit horn op 'n
kalf !" het een geskree.
,,Ja, o:ris wil horn ·mos sy bangheid afleer," het
'n ander geroep.
·
Gertjie het gehardloop, maar hulle het horn gepak. Die,. ,val, toe die kalf wegspring, was nog nie so
erg~soos· hulle spotlag nie. So maak hulle nou altyd,
as hy: by hulle i~::.
j~ffrou.,:~eker
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'n Koel windjie kom oor die veld en wal}I m sy
gesi:g. Dw'.lr~mder in ~~e ~l1_1ikte sien hy 'n swa~t streep
borne. D1t is waar die r1vier loop. Hy volg i:l1e streep
met sy oog tot waar dit 'n draai maak. Net-0.aar, omtrent 'n uur en 'n h~lf µiet die kar hiervandaan, was
sy p~ se plaas. Hy gaan daar net deur die'drif, dan is
hy by sy ·eie huis. Gert ·gaan op die gtas sit. Hy
kyk nog rnaar al in die rigting, want hy probeer uitreken, hoelank dit horn sal neem om daar te kom. Netnou, as dit net 'n bietjie later is gaan hy.begin te loop.
Hy sal oppas dat niemand horn sien_gaan nie. Sy ma
sal so bly wees as hy daar aankom. Sy sal horn ook
nie weer terugstuur nie, .want hy sal haar vertel, hy
kan nie die skoolwerk regkry nie, hy kan nie van die
kinders hou nie, en hy kan nie hier gelukkig wees nie.
Toe staan Gert langsaam op en loop na: die huis.
'n Paar uur later kom Gert met 'n pakkie onder
sy arm uit die buitekamer. Hy loop versigtig en kyk
goed rond. Niemand sien horn nie, want almal is nou
besig: Die seuns en die kaffers .is by die krale en die
meisies help vir tante met die roomafskeier in die melkkamer.
Gert sluip stilletjies agter die huis verby, om ongemerk daaronder in die groot wapad te·kom. Daar
loop hy so arnper vas teen oom Jan, wat te perd die
veld inry. Seker om 'n paar skape wat agtergebly
het te gaan soek, dink Gert. Hy staan 'n rukkie
doodstil en hou sy asem op. Gelukkig, oom Gert kyk
nie na sy kant toe nie.
Die son raak net weg, toe (_}ert in die grootpad
korn. Sy laaste straaltjies loer nog 'n rukkie laag oor
die vlaktes en verdw-yn toe. Gertjie begin hardloop.
Hy het nie geweet, dat dit al so laat is nie. Maar 'n
tnens kan nie aanhou met hardloop nie. Hy was gori
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uitaserli en.bly staan. Hy kyk 'n slag om. Die huis
was al Baie ver agter horn en hy was nog lank nie halfpad nie!' Gert begin maar weer hardloop. Netnou
word dit donker. Hy sal liewers nie weer omkyk nie.
Daar waar die son weggeraak het, verdwyn die
rooi gloed. Die luggie word koel en die pad voor horn
al dowwer. Gert voel aaklig verlate in die groot donker vlakte. Gelukkig ken hy die pad goed, maar hy
was noual doodmoeg.
As hy nie so bang was nie,
sou hy rus. Nou durf hy nie. Meteens skrik hy en
bly doodstil staan. Hy het 'n liggie gesien. Toe·herinner hy horn gelukkig, dat dit by die strooihuise van
die plaaskaffers moet wees. Nou kry hy weer 'n bietjie moed, want hy weet nou waar hy is: nie meer ver
val) die drif af nie.
Die maan begiri ook opkom, maar die pad lyk oneindig en hy was so moeg. Hier kom hy tussen die
donker borne, waar die rivier loop. Hy sukkel nader
tot hy skielik 'n groot blink streep voor horn sien.
·
Die rivier was vol!
Soos dit dikwels met die V rystraatse riviere gebeur, kom die water af.
Dit het hoer op gereen.
Gertjie staan 'n rukkie radeloos. Toe sak hy neer in
die middel va~. die pad en snik hard-op.

By oom Jan Pienaar in die huis was dit die aand
'n naarheid, toe hulle na Gert begin te soek en horn nie
kon kry nie. Jammer dat Gertjie nie kon sien, hoe
sleg·almal gevoel het en hoe bekommerd tante was nie.
Toe een van die kinders aangehardloop kom en vertel,
dat Gert se boeksak weg was, het hulle opgehou met
soek, want hu11e kon toe raai, dat hy huis toe is.

r
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V roeg die antler dag more het o·om J_an rlie"kar-ingespan en na die plaas anderka:rit die drif.ge~". Omtrent tienuur .kom die kar terug met Gertfie en al:
Hy het afgekhm en somar na sy kamer gev1ug. Oom
het verter,. dat 'n kaffer hom die vorige aa:qd by die ri-

vier gekry het en dat by die nag by- die strooihuise
tleurgebring het.
· '
Toe die kfoders aangestorm kom ll!et hulle vrae,
wou Gertjie· nie sy mond oopmaak ·nie en hulle kon
niks uit horn kry nie. Hy wou self maar die hele ge...
skiedenis vergeet, so gou as· hy kon.
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Een "$tukkie daarvan- sou hy egter sy lewe lank
onthou erl dit was, wat sy pa vir horn die ·more gese
het:
,,Ek he~ nooit g.eweet, dat ek so'n lafhartige..seun
het, wat van sy werk af sal wegloop nie.'' Gertjie
het baie daaroor gedink. Sy pa was so ernstig gewees
en sy ma so ~edroef, dat hy maar bly was, toe hy in
oom se kar ge'Sit het en weer op pad was skool toe.
Kort daarna op 'n dag, foe Gert weer in die skool
sit en sukkel met 'n som, kom die juffrou na horn toe
<:>m horn te help.
,,Moenie vir my wys nie, Juffrou. Ek kan die
som alleen maak," se Gertjie om;erwags.
Die juffrou het geglimlag en twee se~ns het mekaar verwonder_d aangekyk, maar die gevolg was, dat
'n jaar later die -Bkoolkiri'ders skoon vergeet het, dat
G~rt se byna11;m eenmaal ,,Kannie" was.
.
HETTIE. CILLIE.

39. Bygeloof.
,, L)it is 'n pragtige helder aand. Di~ maanlig laat
Q.ie warvie}e blink SOOS_ si}wer en die water van die
spruitjie, wat naby ons kampplek verbyruis, glinster
sops 'n· diamant. In die maanlig is die plekkie toweragtig Jfl.OG( en alles is so stil en geheimsinnig. Nf;t een
gelmd hoor"':ons so nou en dan: die bler van 'n skaap.
Ons sit almal om die kampvuur: oom Paul Meyer, 'sy
twee seuns, my broer.Karel en ek. "Dit is vir ons twee,
wat in Pretoria groot geword het, 'n groot voorreg om
saam te tr.ek met oom Paul na sy wmte!plaas op di~
Natalse grens, waar sy skape iedere winter heen trek!
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Miskien dink julle dat so'n trek vreeslik eentomg en
vervelig is, maar vir ons is dit 'n genot, om, so die hele
dag in die fris lug te wees, te voet of te pera die rande
rond te klim, en smiddags as dit warm is, in die
spruitjie te gaan swem.
,,Pa, waar le die spelonk waar die kafferkapteins begrawe is?" vra Corrie, die oud~te seun. ,,Ons
het die hele middag daar by die kopprns rondgesoek,
maar ons kry dit nie."
,,Dit is ook maar goed," antwoord oom Paul,
',laat staan die OU kaffergraf te, julle weet aie ,Soeloes
hier is nog baie bygelowig en hulle wil nie he, dat witmense daarheen moet gaan nie."
,,Maar Pa, ons sal niks versteur nie. Ons .wil
maar net gaan kyk. Piet van Rooy se, dit is 'n wonderlike spelonk en daar boer 'n groot-mambaslang in,
waarvan hulle glo, dat hy 'n gees is, wat die grafte
moet oppas. ''
,,Dan is ditnog 'n rede om daar weg te bly," antwoord oom Paul. , , 'n Mens sal maar huiwerig voel, as
jy in 'n donker spelonk vasgekeer word deur 'n mamba."
,,J a, en Piet se niemand sal waag om iets aan die
mamba te doen nie," vervolg Corr~. ,,As iemand die
slaq.g skiet, sal die kaffers horn doodmaak."
,,Ek het Piet al' gewaarsku," se oom Paul, ,,hy
.moenie daar naby skape laat loop nie. Die kaffers
beskou die hele koppie vir heilige grond, ·en t.oe ek die
plaas gekoop het, het. die kaptein van die kafferkraal
my ko:tn vra, om <lit te eerbiedig en ek het horn belowe,
dat ek ·nie daaraan sou laat raak nie. Die plaas 1s
groot genoeg. W-aarom m~et ons hulle hinder!"
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,,Kan ons Piet more vra om OL') net die plek te
iaan wys 1" vra Dirkie. ,,Ek is nou ook nuuskierig om
na die ou kaJfermummies te gaan kyk."
, ,Ek sal self met julle saamgaan,'' se oom Paul,
,,maar. julle laat julle geweers hier Die kaffers is
,altyd entevrede::..-as"1llen:Se·n:aby die koppie··-gaan skiet.
Dan is daar nie gevaar, dat julle in verleiding sal kom
om die mamba te skiet; as ons horn teekom nie. ''
,.,Maar sou Pa regtig nie toelaat, dat ons die
mamba doodskiet nie 1'' vra Corrie verbaas.
,,Nee, sekerlik nie," antwoord oom Paul bedaard,
, ,ek verstaan die 1kaffer se karakter goed, ·B.ulle is
maar nog baie net soos kinders en waarom salons hulle nou in hulle geloof gaan hinder? As ons bang is vir
die mamba, laat ons dan daar wegbly."
,,Nee, nee!" roep ons almal gelyk, ,,laat ons tog
vroeg more gaan kyk, slange of nie!"
V roeg die volgende more is ons perde opgesaal
en is ons op pad na die digbegroeide kq_ppie, waarteen
die grafspelonk le. Natuurlik kom ons die more meer
wild tee as enige antler dag, m·aar as Corrie ontevrede moµipel oor ,,kaffergelofies" glimlag oom Paul
maar~net en se: ,,Jy sal nog baie kans he om bokke te
skiet, maar as jy 'n bok op daardie randjie skiet, waar
die ou konings- begrawe le, dan sal dit miskien jou.
laaste bok wees.''
,,Maar Pa, hulle sal tog opgehang word vir
moord. Hulle sal tog nie waag om 'n mens dood te
maak oor so iets nie," se Dirk~e.
,,Ek verseker jou," se oom Paul, ,,hulle sou dit
nie ongestraf laat nie. J y rnoet altyd onthoµ, dit is
iets wat van geslag tot geslag oorgedra is en dit is so
vasgewortel soos daardie groot boom. ''
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, O~s. l,{yk._op.wille"k,eurig na, d~e g~oo~.,ou ~!Ide vyeboom, wat ·0,0;lll Paul met .SY. ~am,bo:k '?~.~/"YYS en t(,)e,
sien (ms, dat d!e ingang van ~ie-spelonk g:ftar ~e~ .~k
hoor 'n ,geritsel yn sien '.!!·,groot jong $o~foekaffer agter-een; yan die klippe verdwyn. Of hy .aaar was, toe
ons aangekon;i. het en of hy ofls gevolg liet, .toe .hy ons
die rand sien opry het, weet ek. nie, m~ar ek i~ seker •.
dat hy daar was om ons te spioen.
Ons maak ons perde aan 'n boom vas en loop een
vir een agter oom Paul n~ die. .ingang. Toe ons 'n
paar tree in was, kon ons nie· g<?ed sien nie. Dit was
of (.lit pikdonker was pa tj,ie helder skitterende 'sonlig,
maar nadat. ons 'n paar minute daar was, kon ons
goed·~ien. Die lug was so·benoud~en muf: dat ek heeltemal naar voel en ek dink ons seuns was almal '·n
bietjie teleurgesteld. Wat ons verwag het, weet ek
self nie goed nie, maar al wat ons kon sien, was 'n paar
verdroogde kaffergeraamt.es oedek m.et stof en plante,
wat probeer groe1 in die halfdonker. Al-1.een die voorste een, wat miskien '-n twintig jaar of so daar le, wt:}.El
nog herkenQaar as 'n qruin v.erdroogde ·menseliggaam.
Daar was tog iets geheimsinnigs en indrukwekkends~
Ons skrik almal, toe n1y "broer opeens uitreep:
,,0, kyk daardie enorme slang!"
.
Net in die ingang van die spefonk, iluidelik sigbaar teen die helder sonlig was die g:footste mamoa.
wat ons nog ooit gesien het. Hy glillster net 'n oomblik daar in die sonverligte ingang en is soos 'n blits
weg.
·
Ons het oo..k nie meer "n oomblik in."·die grafkelder
versuim nie ·en met genot die--p_eerlike lug ·i!lgeaserv,
toe ons weer buite kom.
,,Dit wa:s 'n onaangename gevoel, .toe die slang
ons daar vaskeer," se oom Paul; terw3l ons die perde

~7.
lps~aak;.

, ,Ek weet nie of. ek. die kaffers se geloof
sou ontho-g 'het, .as ek my geweer· by my gehad het.
~ie. ~ . .
, ·
•

',

!

,.

':µ Paar dae na
ons rit na ·die begraafplaas kom OOJ!l Paul
se skaa p boer, Piet
van. Rooy, by ons
kam p aan; sy gesig
was ontsteld en hy
spring haastig van ,sy
perd af en roep na
oom Paul. Ons was
dadelik almal om
horn.
,, 1).aar het iets
vreesliks gebeur F' se
hy. , , Die kaffers
het Willem firoenewald, ons buurman,
vermoor. ''
·
,,Waar1 Wa:nneer ?''
vra oom Paul. ,,Ek
het horn nog gister
verby sien ry, toe ek
die skape gaan tel
het.''
,,J a, hy was by
~!tilmJ!lmy om te vra of hy
_
--c"
'n paal kan ka p om
'n disselboom aan sy kar te sit, wat die antler
1

dag gebreek het, en dit skyn .of hy dit op die koppie
gaan kap het, waar die kaffers begrawe is."
, ;Maar het jy horn qan nie gewaarsku, dat hy nie·
daar moet gaan kap nie ?"
,,Ja Oom," antwoord Piet, ,,ek het horn gese,
hy moet liewers onder in die kloof gaan kap, maar hy
het my uitgelag en,gese, hy steur horn nie aan kaffergelofies nie. Ons het toe oor ander dinge gepraat en
ek het ook nie gedink, dat hy dit regt1g sou doen nie. ''
,,Ons moet dit dadelik by die poliesie gaan aan,
gee. Kry die perde en saal gou op!"
Terwyl ons ry, vertel Piet ons, dat sy skaapwagter horn nog voor dagbreek die oggend kom roep het
en horn vertel het, dat wmem se oujong self weg was
na die naaste dorpie om dit te gaan aangee.
Ons moes by die noodlottige koppie verby na
Groenewald se staanplek toe en ons ry die steil rand
op t~ssen die home, sender om te praat. Almal was
bedruk deur die aaklige gebeurtenis. ",,Hier is die
plek, '' se Piet en ons klim van ons perde af en staan
by die afgekapte boom. 'n Byl le 'n endjie daarvandaan en daar was bloed aan. Dje kaffer het dieselfde
byl gebruik om Will~m mee aan te val, wat hy gebruik het om die boom mee te kap.
Die kaffer is gevang enter dood veroordeel, maar
hy was heeltemal kalm en tevrede. Hy was oortuig,
dat hy net sy plig gedaan het teenoor sy voorvaders.
8. NIEMEYER.
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40.

Na die Boesmangrot.
I.

Dis vakansie. Hendrik en Koos met hulle sussie
kuier by oorn Jan en tant Lenie op die plaas. Die
.spnnetjie ~yn so lieflik daarbuite, na die buitjie reen
van die· vorige aarrd.
,, K.inders," i:;e oorn Jan, ,, wil julle saarngaan na
die Boesrnangrot toe 1''
Oorn het die vorige dag beloof om hulle saarn te
neern, as daar nie so baie werk op die plaas is nie.
In 'n wip was die drie kinders op. Die.popgoedjies van N atie word byrnekaar gernaak. Die twee
seuns gaan hulle dolosse en waentjies in die waenhuis
here. Intussen het tant Lenie vir hulle 'n heerlike
rnandjie kos ingepak, want hulle sou laat in die agtermiddag eers terug wees.
N aby die huis was die kloof. Die dowwe voe~
paadjie, wat kloof toe ;aflei, was baie hobbelagtig. Oom
moes rneer as eens waarsku:
,,Pas op, kinQ.ers, rnoenie julle, bene breek niel"
'n Endjie in die kloof af, en al langs die voetpaadjie, le orals groot hope klippe. Die kinders was nuuskierig om te weet, hoekom hulle daar so opgehoop le.
,, Dis Boesmangrafte," se oorn Jan. ,,As een van
hulle sterf, dan het sy farnie1ie en bloedverwante 'n
gat gegraiwe, net diep genoeg om die lyk in 'n sittende houding te kan begrawe. Elke Boesman het daarna, as hy die graf. verbygaan. 'n klip daarop gegooi.
·Op dif manier het die hope k1ippe daar ontstaan."
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,,,As ons hierlangs terugkom,,, vervolg 6om Jan,
,,sal ons die klippe van een van die hope opsy gooi.
Julle kan dan altemit vir julle sk,oolmll.seum 'n Boesmanskedel saamneeni.''
Natie gril toe sy dit hoor ,maar die seuns wou somar dadelik met die werk begin.
,,N~~ _kinders,"- se .oom; ,,daar's 'n .tyd. vir a.Iles
en alles op $Y tyd, :9.oor. Ons gaan eers grot t6e. ''
,,Kyk, wat kry ek hier!" ro~p Hendrik. ui~.
Hy het 'n endjie van die' anderaf tussen die bosse
geloop, en kom nou aangestap met 'n klip~in sy hand.
Dit was netjies·afgerond en deur die kljp was 'n koeelronde gat geboor.
Toe sy .dit goed bekyk het, "\tl'a Na tie ew:e droogweg,:
·
,,Is dit die klip, wat die swapies om hulle maat 'le
IJ.ek gehang het, toe hulle hom die berg afgerol het ?"
Oom Jan en die twee seuns het alte lekker gelag.
,,Nee Natie," se hy, ,,dis 'n klip, wat die Boesman gemaak het, om aie nodige gewig aan die stok
te gee, waar hy mee uintjies grawe. Hy het die stok
daardeur gesteek ,en <J.ie klip op die gewenste plek gehou deur 'n wig. Hy het so baie waarde· daaraan
~eheg, dat hy ditsy ,,groot hand" genoem het. Waar
n mens die ,,groot hand" optel, kan jy seker wees 1
dat. die eienaar of omgeko171 het of baie haastig vii'
ryande moes vlug. Dis 'n swaar klip, Hendrik; steek
horn .hiei: oi:i.a~r. die doringbos weg, tot ons weer hierlangs verbykom."
· ·
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II.

By,;die grot.

'n

Na lialfuur, en so onder die gesels, het hulle die
grot genader. 'n Endjie die rand op en ·onder 'n oorhangende krans kan hulle al die donker ingang sien.
Dit was maar net omtrent vier voet in deursnee.
,,Nou toe, seuns," se oom Jan, wat 'n bietjie
.swaar van lyf is, ,,kruip julle maar in. Ek sal dit nie
waag nie. Ek kan dalkies in die sk1;iiwergat vassit!"
· Koos· het nog 'n bietjie geaarsel, rr;i.aar Hendrik
het al in die gat :verdwyn.
N atie sit voor die donker gat en inloer. Sy hoor
ijlaar net ·die gesteun van die seuns, soos hulle dieper
.en dieper inkruip.
.
~a 'n rukkie kom eers KQos, en daarna Hendrik,
weer te voorskyn.
,,Ai Oom!'-" se Koos, ,,di~ grot· is darem diep.
Daar ~gter maak hy nog so'n draai, soos dit ·vir my
lyk, en gaan dan ver onder die krans in.''
,,Ja," voeg Hendrik daarby, ,,ek het vir Koos
gefluister. ,,Jong, ons moet hieruit; dit l,(an dalk 'n
tier se leplek wees!"
,.Julle dorpenaars is tog .bang," lag born .Jan;
,,maar kinders, die grot is ~aie diep. 'n Paar jaar
gelede het 'n klompie jongkerels hier kom uitkamp.
Hulle het gesorg vir 'n lang tou en 'n paar kerse. Onitrent twintig tree van mekaar, en. met die tou om die
lyf gebin~, is hulle daar by die skuiwergat i:n. Die
hggrns van die kerse, wat voor op hulle hoede vasgesteek was, was maar' dof. Hulle het egter die hele
grot kon deurloop en horn goed van binne bekyk."
,,En hoe het dit daarbinne gelyk ?" vra Koos.
,,Hier onder die kr·ans is ruim kamers, -waarin
vanmelewe baie Boesmans geboer het. Orals le 'van
>
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hulle geraamtes en skedels. Die jongkerels het dit
maar laat le. Hulle het egter heel party boe en kokers, nog vol met gifpyle, krale en gereedskap gekry.
wat hulle toe saam huis toe geneem het ''
,,Het die Boesmans dan nie hulle dooies daarbo
in die kloof onder die bope k1ippe begrawe nie ~" vra
Hendrik.
,,J a, gewoonlik, maar hierdie klompie het op 'n
antler manier om die lewe gekom. Die eerste boere van
ou Klipplaat het baie las en ergernis yan die skepsels
gehad. Hulle het nie alleen geroof en geplunder nie,
maar, waar hulle die kans gekry het, selfs gemoor.
Die mans moes gewapend lande toe gaan, uif vrees vir
'n onverwagte aanval. Oplaas, nadat 'n vrou met
haar d_ogtertjie wreed vermoor is, is· hier \roor die ingang 'n groot vuur g~maak. Die hele klomp 'kwaad<loeners het toe in die grot omgekom. ''
,,Maar kyk, kinders, ek is nou regtig honger.
Jul1e kry g'n woord verder uit my, voor ons nie eers 'n
stukkie geeet liet nie."
III. Boesmanskilderye.
Terwyl oom Jan .die kosmandjie uitpak, het die
kinders die Boesmanskilderye onder die krans staan
en bekyk.
,,Ons sou regtig by hulle lesse in die tekenkuns
kan neem," se Hendrik, terwy1hy1ekker aari 'n hoendervlerkie sit en smul.
,,Dis darem jammer, dat daardie ou volkie inoes
uitgeroei word," sug oom.
,,Hoe het hulle dan, sonder skoolgaan, so mooi
leer teken ?" vra Hendrik weer.
,,Julle het seker opgelet," begin oom Jan, ,,dat
hierdie krans aan die noordekant van die randjie le.
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'n Boesman het altyd onder kranse gewoon soos hierdie een, of aan die oostekant. 'n Mens soek tevergeef,s na hulle gereedskap of antler voorwerpe aan die
weste- of suidekant van 'n rand; of tenminste," laat
hy daarop volg, ,,ek het nog nooi~ aan daardie kante
so iets gekry nie."
, ,Maar hoekom sou dit wees 1'' vra die kinders
tegelyk.
,,Hy het baie van die sonnetji.e gehou, en hy moes
vroeg opstaan. Voor die son nog opkom, staan hy
hier met die hand oor die_ oe. ''
Daar ver in die vlakte wei 'n trop wildebeeste.
Hulle is baie ver,. maar di~ Boesman se kykers is goed.
Dis vanmore die oostewind wat w:;iai. Myfe ver bekruip
hy' hulle, altyd onderkant die wind, want die wildebees se ruik is goed.
-- Die son sit noual hoog aan die hemel. Dertig
tree anderkant die wild le h(, plat op sy rug. G'n
droe houtjie het gekraak, g n blaartjie geritsel nie.
Net sy plat neusie steek bokant die bossie uit ...... Dis
so plat, dat die naaste wildebees dit nie eers kan bespeur nie.' '
;pie kinders lag. ,,Ja," se oom, ,,en hy was nog
al trots op sy stomp neusie. Hy het met ons lang
neuse net so die spot gedryf soos ons met sy stompie.
waar hy OOK al die witman argeteken het, het hy sy
neus langer gemaak as wat ;nodig was.
So le hy lank na die diere en kyk. Ncm kan julle
begryp, waarom by hulle so goed kon afteken en naaap.
~
Die boog word versigtig oor sy voete gespan. Een,
twee, drie ..... :en ~diff gifpyltjie· sak weg ;agter die blacj
van die_ haaste. wildebees. Hy -spring reg-op in die
lng. DiP :rn<ler klomp het iets in die neus gekry, en
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Iluu·

viti~
die.'ii)itkte)n'."· Di~ gekweste' vlug:vinnig. 3:gtetna. ·
· ·
,, ,,· '..i -~ • ·
·bit het 'die 'Boesman verwag, wa11t -sy pyltjie.·j~
ma~r tingerig. _Gou-gou sal die gif egter sy werk
doen. Op 'ri vinnige draf agtervolg hy sy pr_ooi. MyJ
J?,a myl gaan ~it, t~tdat di~ bees uitg~put neerval.· H;y
word van kant gemaak. n VuurtJie word gemaak.
:Qie j!=Lgter eet en slaap by betJ,rte, tot daar piteindelik
ii¢t gerioeg ·vleis -oorbly om krans toe. te kart wegdra.
. Met die vet van die· dier W:ord· die verf aangema:~k
e:Q_die. t~otse jagper maak 'p.,-afbeelding van sy P.rool."
_ \_~
Oom J ai:r staan oj): .·· - .. · .
.. ,;Korn kinders," se hy, ,,fante i~ sP.kffr :tl ont11~tig.1}or ons. ''
·
.
IV.

Huis. toe.

Op pad huis toe moes httlle weer by die hope klippe verby. Die kinders was nbual net taamlik moeg.
Hendrik soek die Jdeinste hopie uit en begin _die·-klipPe
een vir een opsy gooi.. Die ander twee en ~om -Jan
PPlp ook vlytig. Nou is daar nog net 'n paar: klippe
oor. 'Rulle word ook weg.geruim. Ja:, waarlik, hier
sfoek 'n skedel nit! Met behulp van ~h dr6e do"riugbout, wat in die nabyheid le, is di~ gou uitgehaal. _
Natie is vies vir die ding, maar Koos pak horn
beet en wou horn somar voo,r a~n die pun_t van dfo .stok
vassteek. ,,Dis 'i:t OU Boesman hierdie/' se hy.; ,,kykhoe verslyt is die ·ta.ndjies al.''
•·
,,Kinders~" herinner oom, ,,dis die skedel van: ''n
lllE1de~e~s~ ahva~:_hyma~.r !n ~?esµian; cins ~:rg daa~
mee l)le die spot_:dryf P.,Ie. D1.s ;'IJ. seldsame 1ets v1t
julle skoolmuseu,:¢','· 1 ana~rs het' ek. 'nie toegela.at, da:t
ju11e dit 'uitgrawe' nie. ?'
·
7
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Oom'lyk net ernstig en sy woorde het op· hulle 'n
diep inClruk gemaak.
Die kinders het 'n genoeglike <lag. gehad. Toe
hulle by die huis aankom, staan tante hulle voor 'die
agterdeur en opwag. Natie hardloop na ha1,1.f toe; die
seuns kom agterna. Hulle was !?O vol van wat hulle
~.esien en gehoor het, <lat hulle almal tegelyk praat .
..,Stil tog, kinders," se tante. ,,Korn drink nou
eers 'n koppie· koffie. As julle dan· tot bedaring gekom het, sal ons oor die Boesmangrot gesels'.''
,,Loop here nou die skedel in die waenhuis," se
oom Jan aan die twee seuns. ,,Was qan julle hande,
anders smaak tante se koffie nie lekket nie..,''
Gou-gou is hulle terug.
,,Ons het dit in die wakis, by ons dolosse, gebere,
Oom," se hulle.
,,Geed, more sal ek dit vir julle. in 'n kissie pak
om saam dorp toe te neem. ''
Dis al donker, baie donker. Die kihders sit:by
tante in die groot kombuis en gesels OOF die uitstappie
na die groL Meteens word die agterdeur oopgeruk,
en ou Fieland, die staljong, kom val-val die vertrek
binne.~ .Hy i~ asvaal geskrik.
,,Wat makeer jou, Fieland ?" vra sy nooi.
,,Sp~ok, my Nooi, spook!" Hy kon skaars die
woorde u1tkry.
,,Ek het die riem by die wakis gaan here, en die
spook, my Nonna, hy wys vir my sy tande!"
Die ou se broekspype bewe, en sy tan de klap.
. Ou Fieland verwonder horn nog baie dae, waarom
die twee duusvolkies van die dorp en die nonnatjie
horn daardie aand so lekker uitgelag het .
. TREo?w: JANDRELL.
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ONS AFRIKAANSE REKENBOEK
deur Bot, H~slinga & Mazyk:
6 Standerds met Antwoorde.
Die beste Serie Somboeke vir die laerskool. Word .algemeen gebruik. Di·e laaste herdrukke in ooreenstemming
met die veranderde Kode.

NEW EDUCATION ARITHMETIC,
edited by E. Jbhn Butler.
~
"'t.
Hierdie Serie· Engelse Rekenboeke· is gebaseer -op die
"On. Afrikaanse Rekenboek" Serie en volgens die nuwe
Kode. Daar was lankal behoefte aan 'n goeie fierie
Enifelse rekenboeke en ons meen dat hierdie boekie1 a.an
die verwagting sal beantwoord.
':I!:

"

EUREKA-SERIE
Rekehkunclige Herhalings'...oef eninge
deur Moerdyk en v. Ravenswaay.
Dis '.n aanvullings-Seric vir· vcrdere toepassing en uitbreiding van die leerstof 8008 in die bckcnde rekenboekies
behandel word en kan dus daarby gcbruik word.
6 Standerds met Antwoorde.
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L.

VAN SCHAIK, BEPK,' UITGEWERS, PRBTORIA.

GfIWENNIE BARNVELD
deur
G. R. VON WIELLIGH.
Die geskiedenis van 'n boeredogtertjie.
Hoe verder ons in ~lie boek lees, hoe meer ons van haar begin
te hou.
Prys 6/6.

SKATEILAND
deur ROB. LOUIS STEVENSON.
Afrikaanse ve.rtaling van Mev. CARINUS.
Prys 5/6.
"Treasure Island" is een van die boeienste awontuur verhale
wat ons ken, en tegelykertyd 'n kunswerk van hoe rang. So'n
werk behoort baie plesier te gee aan die Afrikaanse jeug en
daarom wens ons hierdie bewerking in die suiwere en idiomatiese
taal van Mev. Carinus, 'n ruime verspreiding tqe.
(Die Burger).

CHRISSIE EN JOEY·.
Twee niggies op 'n Kosskool,
deur HETTIE CILLIE.
By al die Afrikaanse boeke wat die laaste paar jaar vcrskyn het
is daar maar baie min egte meisiesboeke. · Hierdie boek
''Chrissie en Joey'' is een van die eerstes·. En dis 'n genoee om
die boek vir die groter dogters in hande te gee. Die bock sal
in die smaak val. Hulle sal dit geniet.
Prys 5/6.
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VIR TAA,LONDERWYS.

ONS AFRiKAANSE T AALBOEK
deur·V: d. MERWE & DU TOJT ..
6 Standerds.
Die !easies in hierdie taalboekies gaan van die gesonde
b«!ginsel uit dat die kind in sy taaloefeninge altyd voor 'n
eenheid.moet_ geplaas word. Die lessies vang aan m4Dl
stories, gesprekke. samesprake, ens. Die taal is. suiwer
:. . . en die illu'strasies interessant.

AFRIKAANS
.
., FOR .ENGLISH SCH60LS

: ,,

"

'

'

by Bauling & Jooste, 2 Parts.
Vir Engels medium Skole sal hierdie twee boek1ea O.te
nuttig blyk. Hulle gaan uit van ·die direkte metode.
1

ONS AFRIKAANSE SKRYFBOEK
'n Eenvoudige en komplete metode vir die Skryfonderwye
·
in die Laerskool
deur Mazyk en Bot.
Die Serie bestaan uit 8 nommers, vir Stds. I tot IV.
Duidelike e.n siedike lettervo:QTie is die kenmerk van
hierdie metode,
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