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Soos elke kamp was die
afgelope Geskiedeniskamp ook ‘n onvergeetlike ervaring. Vanaf
Vrydag - oggend vroeg
tot Maandag-aand toe die
“Vlugkommando” na
hulle huise vertrek het
was die program
volgepak. Ons het geleer
waar ons vandaan kom en
waar ons toekoms lê, ons
het die
Kasteel
gebou,
‘n
n

November 2005

Geskiedenis gehoor.
Daar was selfs volop
geleentheid om te kon
voel hoe ons voorouers
moes gevoel het as die
stormwind aan hulle
tentjies ruk in die
Konsentrasiekampe.
Sondag
het oom
Jan Plaas
vir ons
kom wys
hoe lyk
die
gewere waar mee die
Voortrekkers geskiet
het.
Al was die vuur en wind
maar ‘n klein deeltjie

hartbees huisie en die
Slag van Bloedrivier.
Tussendeur het ons
heerlik gespeel en baie
stories oor ons

Die Volksbrandwag het besluit om elke jaar ‘n
Skrywerskompetisie te hou!
Daar is 4 ouderdoms-kategorieë nl.:
*
*

7 - 10jaar * 11 - 14 jaar
15 - 19 jaar *

20 - 100jaar

van die kamp sal ons dit
seker die langste onthou!
Die berge was rondom
die Alma—vallei aan die
brand en baie van die
kampgangers se huise is
in die vallei. Toe die
wind kwaai begin waai en
die

weerlig blits het ons Ma’s
en Pa’s begin bekommerd
raak en so het
‘n klomp toe
die heerlike
Nagmars
gemis wat
dieselfde aand
plaasgevind het.
Ons sien egter daarna uit
om julle almal weer op
die Desember –kamp te
sien!
Al is dit STORMWEER!

Die Stem van Suid-Afrika
1. Uit die blou van onse hemel,
uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes waar
die kranse antwoord gee,
Deur ons ver verlate vlaktes met
die kreun van ossewa
Ruis die stem van ons geliefde,
van ons land Suid-Afrika. Ons
sal antwoord op jou roepstem,
ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons
vir jou Suid-Afrika!
4. Op U Almag vas vertrouend
het ons vadere gebou:
Skenk ook ons die krag o Here!
Om te handhaaf en te hou
Dat die erwe van ons vaad’re vir
ons kinders erwe bly.
Knegte van die Allerhoogste,
teen die hele wêreld vry,
Soos ons vadere vertrou het, leer
ook ons vertrou, o Heer:
Met ons land en met ons nasie
sal dit wel wees, God regeer.

Die keurkomitee sal dit dan deurgaan en die bestes
plaas in die Volksbrandwag!
Die wenners sal op die jaarvergadering aangewys
word en hulle pryse ontvang.
Stuur jou bydrae so gou moontlik na:

Deelnemers kan ‘n gedig, kortverhaal ( enige

Die Volksbrandwag

onderwerp) (kyk bls 6) of ‘n berig skryf oor enige
aktiwiteite en funksies van die Volksbrandwag. Dit

Posbus 166

kan humoristies of ernstig wees, laat jou gedagtes

0512

gaan en ..............skryf !

E-pos: fanievorster@telkomsa.net

Alma
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Knoffel:
1. Vir hoes en asma
2. ‘n Natuurlike antibiotika.
Resep: 3 - 4 huisies in ‘n bietjie suiwer
Whiskey. Plaas in ‘n donker kas vir 14
dae voor gebruik.
3. Perdebysteek: skyfies direk op
steekplek
Geelwortels:
1. Die sap is ‘n baie goeie
dreineermiddel en goed vir enige
siekte.
2. Verbeter die vermoe om te sien.
3. Gee energie.
4. Herstel
velprobleme,
klierprobleme
5. Sooibrand.
6. Rumatiekpyn by
spiere word deur
wortelsap verlig.
7. Dit verlig ook sinus en aknee.
Medisyne in dieVrugtetuin
Pynappel:
1. Plaas watte gedoop in pynappelsap
op vrat of liddoring.
Papaja:
1. Plaas gepulpe papaja op by of
perdebysteek.
2. Stroke papaja op etterende sere
3. Help spysvertering –bevat ensieme

Ons is deesdae nogal gesteld op ons
korrekte gebruik van ons taal, en dit is ook
reg, omdat ons taal vernietig word deur
onsself en deur ons vyande, maar hoe min
weerstand is daar teen die ydelike gebruik
van God se Naam. Die misbruik daarvan
is te sien en te hoor in ons tydskrifte,
koerante, boeke en veral op die TV. Op
die kassie word God se Naam blatant as 'n
vloek- of stopwoord gebruik en die
misbruik daarvan skreeu ten Hemele. Dit
is goed dat mense daarteen beswaar maak
en almal wat hulle self Christene noem,
moet nog groter weerstand hierteen bied.
Ek dra amper permanent 'n swart pen by
my of leen ek een as ek dit nie het nie, en
krap daarmee elke ydelike gebruik van die
Naam van God, in elke tydskrif of boek
dood wat ek my hande op lê.
Daar is ook ongelukkig die versteekte
vorms van die ydelike gebruik van Sy
Naam wat in ons gewone spreektaal
woorkom wat ek wil aanspreek. Hieronder
volg so lysie, een wat u dalk self mag

Vye:
1. Verdeel die vy verhit
dit en plaas op
pitswere, ook vir
mondswere.
2. Gebruik as
gorrelmiddel by
keelseer.
3. Lui spysvertering
4. Plaas binnekant,
verhit op spinnekopbyt.
5. Wit sap op vratte.
Appels:
1. Hitteuitputting: Bevat al 12
biochemiese soute wat nodig is in
die liggaam.
2. Eet suur appels as soutsuur in
maag te min is
3. Eet soet appels as sooibrand het.
4. Gebakte gaar appels gepulp en op
oog gesmeer herstel
oogvermoeidheid en ontsteking.
5. Dit verlig ook rumatiek en
verstuitings.
6. Appelsap verlaag koors.
7. Borsel jou tande in die aand deur
‘n appel te eet.
8. Appelasyn help met velprobleme
en moegheid.
9. Oorgewigprobleme : 1 tlp
appelasyn in glas water net voor
ete

Versteekte vorm
Bleddie
Gee wiz
Gits
Hene, hete tog, herre tog
Jeremia, jirre, jirretjie
Jislaaik
Jissie, jis
Maggies, magtig, mintig, alla magtie
O gats
Vader, Vaderland
Wragtig, wraggies

aanvul, wat van die versteekte vorms
aandui. Daar mag dalk teenargumente
wees dat van hierdie name nie werklik op
misbruikte of ydelike gebruik neerkom
nie maar ek voel dat 'n mens liewer
versigtig en konserwatief moet wees
want God self waarsku dat Hy die
ydelike gebruik van Sy Naam nie
ongestraf sal bly nie.
Die lys bevat name of eufemismes met
die moontlike Naam waarvan dit afgelei

Olywe:
1. Goed vir die herstel van enige
letsels in die liggaam.
2. Galstene.
3. Vir maagpyn. Drink olyfolie kort
voor ete.
4. Insekbyte: vryf olie op die plek.
Graan
Hawermout:
1. Stywe pap op vel as
skoonheidsmiddel
2. Sere, ontsteking en rowwe, droë
vel.
3. Jeuk van Ivy-plant
vergiftiging
4. Trekpleister vir
splinters.
5. Verminder pyn van
wond
6. Help met dreinering van gif by
slang en bosluisbyt.
7. Help ecsema-pyn verligting
8. Pap – baie goed vir invalide en
verswakte persone.
Gort:
1. Verminder koors.
2. Diarree kontrole
3. Verlig irritasie by blaas en
nierbuisies.

God se Naam
Bloody Jesus
Jesus
Gods
Here
Here
"Jesus like"
Jesus
Almagtige
O Gods
Ons Hemelse Vader
Die Waaragtige

is:
Mag God ons daartoe help om hierdie
misbruike van Sy Naam uit ons
woordeskat met wortel en tak uit te
roei. Gee dat ons Sy Name slegs met
die grootste eerbied en respek gebruik,
en selfs dan as ons tot Hom bid en met
Hom of van Hom praat dat ons selfs in
ons stemtoon Hom die Allerhoogste sal
vrees.
- Piet Grové -
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Rosyntjiebos (Grewia flava)
Voorkoms:
∗
Bladwisselende struik tot 2
meter hoog.
∗
Blare is bo bleekgroen en
fluweelagtig, rand getand.
∗
Geel stervormige
blommetjie.
∗
Steenvrugte is bolrond,
tweelobbig, rooibruin.
∗
Boomveld.
∗
Somer.
∗
Kruisbessie (Grewia
occidentalis) is naverwant.
Gebruike:
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∗
∗

∗

Stammetjies maak goeie pyle
en boë.
Bas kom los in stringe en dien
as tou en vir die vleg van
mandjies.
Tandeborsels kan gemaak
word van die uitgerafelde punte
van takkies.

∗

∗
∗

∗

∗

Bessies is baie lekker.
Bevat bietjie proteien en hoë
persentasie suiker.
Gedroogde bessies word in
water geweek en geëet.
Pap word gekook van die
fyngestampte meel van die
droë bessies.
Gedroogde vrugte saam met
sprinkane word as lekkerny
geëet.
Geel van volstruis-eier
gemeng met die fyngestampte
wortel vir die behandeling van
brandwonde.

Leidrade: (antwoorde in hierdie
uitgawe

Af
1.
2.
4.
5.

Gevaarlik vir mense ook.
Frans se perd was........
Maak dit van bas
Ons moet gereed wees
hiervoor.
6. Verwant aan Grewia flava
9. Roer van die voortrekker
10. Goeie dreineermiddel
14. Eet in plek van tandeborsel.
Dwars

1

2

3

4

5

6
7

8

3. Struik met geel blomme
5. Rympie
7. Knoffelskyfies help op steek
8. Dit wat ons hys
11. Gif van dit wat in die donker beweeg.
12. Knaagdier
13. Weerlig
15. ............die stem van ons geliefde
16. Teenoorgestelde van niks
18. Na die storm kom
19. Wit sap op vratte.

9
10
11

12
13

14

15
16

17
18

19

Oorlewingskampe:

Bespreek asb so gou moontlik by:

5 - 10 Desember (jeug)

Rencia 014 721 0007 /072 445 4835

Plek beperk: bespreek nou
(offisierskamp op aanvraag)
1ste week in die Wintervakansie ‘06

fanievorster@telkomsa.net of
Oom Willie 082 532 9656
086 616 1073 (faks) /djb@telkomsa.net

Bladsy 4

Volume 1, Uitgawe 6

Piet
Piet Potl
otlood -

Oswald Pirow
Pirow

Tant Betta se familie was op haar ná
almal Jingoes (Afrikaners wat tog te
graag Engelse wil wees). Een van haar
susters was selfs getroud met lord
Roberts se persoonlike regsadviseur.
Dié ou Kaapse familie was baie
invloedryk en het soos klitsgras
aanmekaar gehang. Selfs die swartskaap,
tant Betta, is nie uitgesluit nie al het sy
met oubaas Zinn, assistent-landmetergeneraal van die ZAR getrou. Na sy dood
het tant Betta vrye uiting gegee aan haar
voorliefde om haar mede-mens te help.
Sy was dus, met reg, alombemind in ons
ou dorp, Potchefstroom. Net een ding
was bietjie lastig. Haar taal was ‘n haas
onskeibare mengsel van Afrikaans en
Engels. Die meeste van ons vernaamste
gaste het by haar tuisgegaan as hulle
Potchefstroom besoek het. So ook
Generaal De Wet, toe hy haar gaan vra
het om die hoof van die nuwe spioendiens op Potchefstroom te word. Eers
wou sy nie.
“Krisjan, dis ‘n manmens se werk. Ek
voel nie ‘able’ om dit te doen nie.”
“Tant Betta, as jy nie in alle opsigte
bekwaam was nie, sou ek jou nie gevra
het nie. Dis vir ons vryheid...”
Toe het tant Betta ingewillig. Sy het op
‘n uiters oulike wyse haar Kaapse jingoefamilie as ‘n skerm vir haar werk
gebruik. Sodra die Engelse offisiere haar
te veel pla (of te veel snuf in die neus
kry) kla sy by hulle hoe die offisiere haar
viktimiseer. Op hul beurt kla die familie
dan steen en been by lord Milner terwyl
sir Edgar Williams besware by die Britse
Generale Staf opper. Al die offisiere was
naderhand vir tant Betta bang.
Nou ja, Piet het varkmis begin verkoop.

Sy neus het, indien moontlik, nog meer
gedrup as voorheen. Hy het nou ‘n nuwe
skeldnaam gekry: “Ou miskruier!”.
Dan snuif hy net tjankerig en sê:
”Moenie...los my.” Voorwaar geen
heldhaftige figuur nie. Maar dis net wat
hy en Tant Betta wou hê almal moet dink.
Want gedurende die volgende paar
maande is al die kom en gaan van troepe,
kanonne en transport in en uit die Engelse
kamp deeglik bespied. Tot laat in die nag
het Piet aan sy ‘oom’ geskrywe van muile
en varke, perde en beeste. Party woorde
was klein geskrywe, en party groot.
Sommige het agteroor gelê en ander
vooroor...in die kodeskrif wat Ben hom
geleer het. Met hierdie inligting was die
boere-kommando’s in staat om die
verowering van Wes-Transvaal vir 12
maande lank te keer, ‘n aansienlike tyd in
‘n oorlog wat minder as drie jaar geduur
het.
Kort nadat die Engelse die tweede keer
die dorp ingeneem het, roep tant Betta vir
Piet waar hy besig is om mis by die
Engelse predikant af te laai: “Haai, Piet
Potlood, jy kan vir my ook nog twee
vragte bring.” Saggies mompel sy daarby:
“Ek moet jou vanaand te sien kry,” en
vervolg weer harder: “...en sorg dat dit nie
so nat is nie, die stank is ‘terrible!”
Piet mompel iets van “Goed miesies,” en
stap aan.
Die aand in die agterkamer vertel sy vir
Piet van ‘n baie ernstige ding: daar is
tienduisend Mauser-patrone onder die
landros se groot houtstapel agter in sy erf
begrawe. Die Engelse weet daar is êrens
patrone maar grawe nou in die dominee se
erf. Voordat hulle dalk die landros
verdink, moet die patrone weg wees.

Piet se oë, wat snags so groot geword
het, rek nou wyer: “Maar hoe moet ek
dit regkry?”
“Dis jou saak. Maar jy kan my boesmantjie kry om jou te help.”
Boesmantjie, net so oud en so maer
soos Piet, maar nog taaier, is deur tant
Betta hans grootgemaak. Hy sou sy
lewe vir haar opgeoffer het.
‘n Kwartier later verdwyn Piet en
Boesmantjie oor die agterste draad van
die erf. Die probleem was moeilik,
maar Piet het geweet waar om die
patrone te bêre. Hy sou hulle vereers
wegsteek in die populierbos wat aan sy
oom se erf grens. En die volgende nag
sou hy alles na sy otternes bring.
Ja, die otternes...! Dit was Piet se eie
geheime wegkruipplek.
Eendag, ’n paar jaar voor die oorlog,
vang die groot seuns vir Piet naby hul
swemplek, die Maalgat. Piet word aan
die hande en voete gepak en met ‘n
yslike swaai tien tree ver in die water
gegooi. Kaplaks! in die middel van die
Maalgat. Hulle wag dat hy moet
opkom. Een minuut gaan verby...twee,
drie, maar geen Piet nie! “Kêrels, hy
het versuip,” sê die een. Die ander
word bleek. Stil-stil vat elkeen sy klere
en verdwyn. Die volgende dag sien
hulle Piet rondloop. Springlewendig.
Piet se geheim was sy otternes. Eendag
het hy in die Maalgat geswem, en
gesien hoe ‘n otter onder die wal
verdwyn. Hy ontdek daar ‘n gat groot
genoeg dat ‘n mens daar kan lê en
asemhaal. ‘n Smal tonnel het die gat
met die populierbos op Elandsheuwel
verbind. Hy het dit groter gegrawe en
mettertyd met ‘n gebuite kakiekombers
en koringstrooi bewoonbaar gemaak.
Die wegsteek van die patrone het dus
geen probleme opgelewer nie, maar
hoe Piet en Boesmantjie dit tot daar
gaan kry....?!

B. Doodsvalstrikke:
Waarskuwing!! Groot val-strikke
van hierdie tipe is ook dodelik
gevaarlik vir mense. Maak dus
doodseker dat u weet waar u so 'n
strik opgestel het en dat u ander
mense wat saam met u is, waarsku.
Moet nooit so 'n tipe val-strik
onbewaak laat of daarvan vergeet
nie.
Die tipe strik kan nie alleen opgestel
word nie omdat die balansering
daarvan krities is en die opstel
daarvan is riskant.
- Piet Grové -
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1.

Knopiespinnekoppe

klere. Hulle byt baie maklik en
herhaaldelik. Word uitgeken aan die
donker, strooi-agtige lywe en swart
gesiggies. Beweeg snags.

2.

Vioolspinnekoppe

Simptome:

3.

Sakspinnekoppe

1. Byt gewoonlik snags.

7. Simptome baie soortgelyk aan die
van bosluiskoors.

3. Sakspinnekoppe:
Sakspinnekoppe het sitotoksiese gif
en is verantwoordelik vir die meeste
giftige byte in Suid-Afrika. Baie
algemeen in huise, maak sy-agtige
neste in hoeke en ook in gordyne en

2. Lang kake dring deur T-hemp

Behandeling:

3. Bytplek wys 2 geel-groen
kolletjies 4 - 8mm van mekaar.
4. Binne 24 uur verdwyn die
kolletjies en die plek word rooi,
geswel en pynlik

Pas algemene noodhulp toe.

Oom Carel het in die vorige uitgawe
van die “Volksbrandwag” belowe om in
hierdie uitgawe te verduidelik oor hoe
“Shrek” eintlik bedoel is om kinders en
selfs grootmense te mislei. Dit sal goed
wees om weer die eerste deel van hierdie
artikel in die vorige uitgawe saam met
hierdie aflewering te lees. Die vorige
uitgawe kan bestel word van Rencia by
014 721 0007. Lees nou verder oor hoe
van “Shrek” gebruik gemaak word om
mens te beïnvloed om die slegte en bose
aan te hang.

Shrek met die swak karakter word
voorgehou as die “goeie” in die
storie, - en die koning, wat sy mense
beskerm teen sulke karakterloses, as
die “bose”.

Spinnekopbyte
3 groepe belangrike spinnekoppe:

Ons ontleed eers “Shrek” se karakter om
te sien of hy aanvaarbaar vir ‘n
opgevoede Christen mens kan wees en
of Pappa of Mamma so iemand in julle
huis sal toelaat en nie net soos die
koning julle daarteen sal beskerm nie.
Shrek skep die indruk dat hy higiënies is
m.a.w. skoon lewe. Dit is egter ‘n leuen
want hy bad in vuil modderwater, gebruik sy oorwas vir kerse,- laat winde
in die water dat die visse daarvan vrek, druk wurms uit en gebruik die binnegoed
vir tandepasta, en in sy drankies gebruik
hy oogballe van mense of diere in plaas
van olywe.
Kan ‘n mens jouself ‘n viesliker
karakter voorstel. Mens sal mos nie
met so ’n mens wil meng nie!
Tog word “Shrek” in die storie
voorgehou as verstoteling wat onnodig
uit die gemeenskap gestoot word omdat
hy anders lyk en ander waardes
handhaaf. En die koning wat sy mense
teen barbaarse optredes soos die van
Shrek beskerm word as ’n skurk
voorgestel.

Die hele verhaal beïnvloed die kyker
om simpatie met die karakterlose
Shrek as verstoteling te hê –en die
koning wat sy mense beskerm, te
verag. Kom ons kyk bietjie wat later in
die verhaal gebeur.
Shrek bevry ‘n meisie wat deur ‘n
draak gevange gehou word. Die meisie
is deel van die koning se volk. Shrek
en die draak sluit vrede en gaan ‘n
ooreenkoms aan om die “bose” koning
te verslaan. Die meisie besluit om al
haar waardes prys te gee en soos Shrek
te word.
Die koning daag met sy soldate op om
die draak te verslaan, die draak vreet
die koning op, -die koning se mense
juig daaroor en volg die draak as hulle
nuwe koning. As mens mooi hieroor
nadink wonder mens hoekom die
meisie van die draak deur Shrek gered
word as sy deel van die volk was wat
graag die draak as hulle regeerder wou
hê. Verder wonder mens hoekom
Shrek haar van die draak gered het met
wie hy ‘n ooreenkoms gehad het om
die koning te verslaan. As die draak
dan so goed was, waarom moes sy van
die draak gered word om dan later,
wanneer die draak die koning
opgevreet het, saam met die volk die
draak as hulle koning te volg?
In die Bybel word Satan as die slang

5. ‘n Bloederige seer
ontwikkel oor 4—5 dae.
6. Bloedblaas heel na 2 weke en ‘n
blou kneusplek ontwikkel.

Bron: Croucamp, W: Spider- bites—
diagnosis and management

en die draak voorgestel en Jesus as
Christene se Koning en is dit duidelik
dat die doel met die storie oor Shrek
is om mense en kindertjies teen
Jesus ons Koning se riglyne
opstandig te maak.
Kom ons kyk bietjie uit ‘n ander hoek
na die verhaal.
Satan, die draak, se volgelinge is
karakterloos soos Shrek. Volgens die
Bybel beskerm Jesus, die Koning, sy
volk teen Satan, die draak.
Shrek wat as verstoteling eenkant lewe
omdat hy ‘n barbaar is. Hy wil nie
Jesus as Koning aanvaar nie omdat dit
sal beteken dat hy van sy barbaarse
leefwyse sal moet afsien. Hy wek egter
die simpatie van Koning Jesus se volk
as verstoteling en wil dit tot sy eie
voordeel behou. Daarom red hy die
meisie wat deur die draak, Satan,
gevange gehou word, maar met sy
reddingspoging maak hy toe ook
kennis met die draak, Satan, wat sy
barbaarse leefwyse goedkeur. Hy maak
‘n ooreenkoms met Satan om Koning
Jesus te verslaan. Die volk is bly
omdat Satan, die draak, hul Koning,
Jesus opvreet want Hy vereis dat hulle
skoon en goed lewe. Hulle aanvaar
die draak, Satan, as hulle regeerder
want nou kan hulle ook lekker in
sonde, soos Shrek, lewe.
Sien kinders, sonder dat mense dit
agterkom word hierdie storietjies
gebruik om die slegte en bose as goed
te aanvaar.
- Carel vd Grijp -
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Hulle is op waens weggevoer na kampe
waar hulle van honger en ontberings
omgekom het—–nooit sal hierdie onreg
wat gepleeg is vergeet word nie—Dit
sal verewig staan tussen my volk en
daardie volk………
Frans moet nog sowat vyf kilometer aflê
om sy bestemming te bereik, anderkant
daardie hoogte wat hy daar vêr voor
hom sien is sy plaas. Hy is opgewonde
om nou na ‘n bietjie meer as ses maande
op
kommando
en
verskeie
skermutselings met die Engelse weer sy
gesin te kan besoek.
Genl. De Wet het hom twee maande
verlof gegee omdat sy vrou binnekort
geboorte moet skenk aan hul vierde
kind, sy was sowat twee en ‘n half
maande swanger met sy laaste besoek;
en dit is nou ‘n bietjie meer as ses
maande terug.
Frans staan bekend as ‘n ryk en gesiene
man, met die aanvang van die oorlog het
hy meer as ‘n duisend beeste gehad,
vyfduisend skape en oor die honderd
perde, hy het ook groot lappe grond
gereeld onder gesaaides gehad .—sy
masief groot waenhuis het altyd
toegehang met droë mieliekoppe wat aan
die agterkant met die blare aanmekaar
gebind is,dit het van laag tot hoog aan
drade wat gespan was gehang, hy het sy
eie meel gemaal en ook verkoop, sy
mieliegate was ook nooit leeg nie, netso
was daar altyd massas koring , en
genoeg lusern en kuilvoer om hom deur
meer as een droogte te dra.
Boere kommando’s doen dan ook
gereeld aan op sy plaas om kosvoorrade
en voer vir die perde te kry — ook vars
perde te kry; en as gevolg hiervan het hy
darem gereeld berig gekry dat dit
voorspoedig op die plaas gaan. Frans is
dankbaar dat hy ‘n vrou soos Mina gekry
het— sy en die twee bejaarde wewenaar
bywoners;oom Piet en Koot,albei in hul
laat sewentigs hou die boerdery aan die
gang asof hy nooit weg is nie—–hy het
juis ‘n paar weke terug berig ontvang dat
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hy ‘n pragtige mielie oes op hand het ,
die koppe is reeds droog; en dat Mina
hulle en die ou volkies hard besig is
om die oes af te haal—hy is
bekommerd oor Mina wat enige tyd
die kindjie in die wêreld moet bring en
nog so hard werk.
Frans kan nie wag om te sien hoe
opgewonde sy drie kinders gaan wees
wanneer hy daar aankom nie, sy
verlange na hulle het hom snags in die
veld wakker gehou; en hy kan nie
vergeet hoe hartseer hulle was toe hy
laas afskeid geneem het nie—–sy klein
drie jarige blonde kop nooientjie wou
nie gehad het hy moet vertrek nie,
Mina moes haar armpies van sy nek
los maak ,sy het bitterlik gehuil omdat
papa dan solank wegbly—die twee
seuns ses en nege jaar het moeilik hul
trane terug gehou, hulle is mos
mans...net meisies huil—die dapper
twee knape wou met geweld saamgaan
om die Engelse te gaan skiet , maar toe
hy vertrek kon hy sien dat hulle nie die
trane kon keer nie; en het hy met ’n
galop weggery sodat hulle nie kon sien
dat pappa se oë ook vol trane sit nie.
Frans het nou ’n knop in sy keel
van al die terug dinkery en
onwillekeurig druk hy met sy hakke in
die uitgeteerde perd se lieste, die perd
is moeg van die lang rit en maer omdat
daar min somerreën in die Transvaal
geval het en daar min weiding is. Die
perd wat hy van ‘n Tommy afgeneem
het was twee maande gelede nog
moddervet, maar in die laaste tyd vandat hulle moet aanval en vlug—
lang afstande moes aflê om weg van
die Engelse te kom is daar min tyd vir
die perde om te vreet—die perd sal
darem nou vir die volgende twee
maande kan rus en behoort weer na
twee maande te lyk soos toe hy hom
afgevat het, hier in die Vrystaat is die
veld nog mooi en op die plaas is daar
baie voer.
Frans is nou byna bo-op die bultjie,
daar agter —– sy plaas -wat binne
oomblikke voor hom uitgestrek gaan

Kort verhaal deur Wilhardt.
lê, -sy hart
klop in sy keel van opgewondenheid,
—hy is bo —–hou sy perd in—’n
ongekende vrees pak hom beet—–daar
waar sy huis staan gryp vlamme die
lug in en swart rookwolke hang in die
lug omdat sy huis in die leegte is kon
hy dit nie vroeër opmerk nie, dit
wemel daaronder van die Britse troepe
soos hulle sy vee bymekaar maak, hy
kan duidelik sien hoe die lande aan die
brand gesteek word —voor hom, reeds
baie naby, kom ’n wa en ’n sowat
vyftig gewapende Engelse soldate en
swartes gekleed in die vyand se
uniform aan.
Frans ruk sy perd om want hulle het
hom gewaar en begin skiet—hy voel
hoe hulle hom tref, twee, drie maal—
dit ruk hom uit die saal—snaaks hy
voel geen pyn hier waar hy op die
grond lê nie—hy kan egter nie beweeg
nie, daar is geen gevoel in sy lyf nie,
hy draai sy oë om te kan sien waar hy
gewond is en merk die groot donker
kol wat vinnig groter om sy liggaam
vorm ; en weet ... Hier sal hy nie weer
opstaan nie.
Frans hoor nou die Engelse praat, hulle
is by hom, hy kan nie opkyk nie, kan
net die perde se pote en tot bo by die
knië sien, hulle hou die perde vir ’n
oomblik bokant hom in, hy hoor die
een sê “ Good shots chap, this one will
never see the sun again”—toe ry hulle
verder—hy hoor die geweën van vroue
en kinders toe die wawiele naby hom
verby knars— hy wil opkyk om te sien
wie hulle is, maar hy kry nie sy kop
beweeg nie -en kan nie hoër as die
disselboom sien nie, hy voel hoe hy
wegsink asof in ’n diepe slaap verval en asof van vêr—–klink dit sy
blondekop nooientjie roep “pappa..
..pappa…” toe raak alles stil….
Vir Frans was dit die Bittereinde, maar
vir sy Mina, sy blondekop nooientjie,
sy twee seuns en ongebore kind -het
die hel pas begin.
Einde.
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