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Dinge wat bly 
Deur Jacomien van Niekerk 

 
En so het dit ook hulle beurt geword. Hulle was nie volkome 
onvoorbereid op die soldate se koms nie, want teen dié tyd het 
gerugte hulle al bereik. Hulle kon dit trouens al in hulle geestesoog 
sien: die plaashuis wat, inderhaas gestroop van lewe en besittings, 
vlam vat, vlamme wat hoër brand soos wat die gesin al hoe verder 
weggevoer word van die sentrum van hulle daaglikse bestaan.    
 
Die Engelse het vroeg die oggend hulle perde opgesaal. Hulle taak 
was duidelik, en teen dié tyd het die groep soldate dit al male sonder 
tal uitgevoer. Ten minste was dit beter as om te veg, het die jong man 
met donkerbruin hare en sproete, lippe deur die son verbrand, gedink. 
Terwyl hy in die Vrystaatse oggendlug op sy perd sit en skommel, was 
hy skielik in sy gedagtes terug by die tuin van sy tante, besig om saam 
met neefs en niggies wegkruipertjie te speel. Niks het daartoe 
aanleiding gegee dat hierdie herinnering by hom opgekom het nie, 
maar dit het meer gereeld met Tom gebeur. Vir ’n paar oomblikke was 
hy ses jaar oud en die tuin was stomend groen in die somerson. Hy 
het homself hoor asemhaal en sy hart vinniger voel klop elke keer wat 
hy die spontane uitroepe hoor van die neef wat hom tog nie moes 
ontdek nie.    
 
Waar lê die verbintenis? het hy gewonder. Wat laat hom hieraan dink? 
Nou, hier waar hy op sy perd sit en wag om ‘n plaashuis te vernietig. 
Dis mos oorlog. En wat ’n oorlog! wou hy skielik gefrustreerd uitroep. 
Oor ’n paar uur sou hy nog ’n vrou, hardwerkend en met ’n sagte 
gesig soos sy moeder, moes vertel dat sy haar huis moes groet.  
 

Nee, hy kon geen verbintenis met die seuntjie wat elke jaar 
opgewonde vir sy familie op die platteland gaan kuier het kry nie. 
Daardie seuntjie het grootgeword. Ook nie met die seuntjie wat met 
groot erns Sondae in die kerk uit volle bors die liedere gesing het nie. 
Niemand het hom ooit aangepor om dit te doen nie – hy het net 
geweet dat dit so hoort, dat jy nie voor die Here sal staan en mompel 
nie. Daardie seuntjie sou nie op ’n skip geklim het net omdat sy 
vaderland so gesê het nie. En die man wat hy nou is, onder die wye, 
oop lug in die harde vreemde land sou nie weet wat om in ‘n kerk te 
doen nie. 
 
Miskien was hierdie gereedheid die rede waarom die moeder nie wild 
paniekerig geraak het toe die Engelse op die werf verskyn nie. Soos 
wat daar elke dag huishoudelike take was om te verrig, diere om te 
voer, brood om te bak en naaldwerk om te doen, so moes hierdie 
nuwe, skrikwekkende taak ook doeltreffend en deeglik verrig word. En 
haar kinders het stilweg, ook sonder histerie, alles wat hulle sou kon 
dra uit die huis geneem. Niemand het veel gesê nie, maar as hulle 
het, sou niemand waarskynlik verbaas gewees het nie om die ma 
doodluiters te hoor sê, “Kom, my kinders, laat ons die goed uit die huis 
kry. Wat klaar is, is klaar”. Haar gunsteling gesegde sou met 
onverwagse ironie in die lug bly hang het.    
 
Tom het homself geoefen in die vermyding van dit wat reg voor hom 
gebeur en ’n intense konsentrasie op enigiets wat verder weg was. ’n 
Perd in die skaduwees van ’n kol bome, ’n windpomp besig om in die 
wind te draai. Die vrou moes ’n paar keer “Excuse me,” sê voordat hy 
besef het sy praat met hom. Ietwat verbouereerd het hy homself 
gedwing om na haar te kyk.  
 
  “Excuse me, sir. We have taken what we needed. And I know we must 
leave. But before we go, we would like to sing a last... hymn.” ’n Pouse 
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voor die woord “hymn”, asof sy eers op die regte woord vir “gesang” 
moes kom. Al hoort dit nie volgens prosedure te gebeur nie, het hy 
homself “Fine”, hoor sê.    
 
Hy het hulle stadig die huis binnegevolg. In die koel, netjiese 
voorkamer het een van die dogters agter die huisorreltjie 
plaasgeneem en die moeder en ander kinders het daaromheen kom 
staan. Sonder om ’n woord te sê, is ’n stuk bladmusiek op die 
staander geplaas, die orreltjie het begin speel, en die stemme, gelei 
deur die sterk stem van die moeder, het begin sing. “Abide with me” 
was die lied wat hulle gekies het. Vir ’n kort oomblik het Tom 
gewonder waarom hierdie Afrikaanse mense ’n Engelse hymn vir ’n 
laaste lied gekies het. Maar toe is hy weer ’n sesjarige seuntjie, 
oorweldig deur die musiek, ernstig bewus van die gewydheid van die 
oomblik, en besig om die lied saam te sing so hard as wat hy kan.    
 
Die moeder en kinders het nooit – nie toe nie, en ook nie tydens die 
jare in die kamp by Aliwal-Noord – iets gesê oor die soldaat wat in die 
kosyn van die deur gestaan het met trane wat by sy wange afloop nie. 
Almal het hom tydens die sing van die lied gesien, maar dit was asof 
hy nie daar was nie.    
 
Twee jaar later was die oorlog verby, die lang tyd in die tentedorp van 
die kamp verby, en die moeder en haar kinders het op ’n sonnige 
middag weer hulle plaaswerf betree. Hulle het geweet wat om te 
verwag, het die vlamme van daardie laaste dag nog duidelik onthou, 
maar tog was die swartgebrande murasie ’n skok. Nietemin het hulle 
die ruimtes tussen die swart mure binnebeweeg asof hulle nie kon glo 
dat hulle nie net weer hulle intrek sou kon neem nie. Hulle het 
stelselmatig van die kombuis na die voormalige voorhuis geloop. En 
die eerste ding wat die moeder uit die as en grond van die vloer af 
opgetel het, was ’n stuk bladmusiek. “Abide with me”.    

 
Eers toe hulle later jare die storie vertel het, oor daardie laaste lied in 
die voorhuis en die bladmusiek wat die vuur oorleef het, het die 
soldaat in die deur deel geword daarvan. Hy was veilig om daar te 
staan in sy onbekendheid, om raaiselagtige trane te huil oor ’n lied wat 
hy seker nog uit sy kinderjare onthou het. 
 

Woordeskat 
 
Afrikaans Engels 
beurt turn 
volkome completely 
onvoorbereid unprepared 
soldate soldiers 
gerugte rumors 
bereik reach 
geestesoog Mind’s eye 
gestroop stripped 
besittings Possessions 
vlamme flames 
brand burn 
gesin family 
weggevoer Taken away 
opgesaal Mount a horse 
taak task 
duidelik clear 
sonder without 
tal count 
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Afrikaans Engels 
veg Fight (verb) 
sproete freckles 
verbrand burnt 
oggendlug Morning air 
Terwyl while 
skommel shuffle 
skielik suddenly 
gedagtes thoughts 
terug back 
tuin garden 
neefs Nephews  
niggies Nieces  
wegkruipertjie Hide-and-seek 
aanleiding Lead to 
herinnering memory 
gereeld Often / regularly 
oomblikke moments 
stomend steaming 
somerson Summer sun 
asemhaal breathing 
spontane Spontaneous  
uitroepe calls 
ontdek discover 
verbintenis connection 
oorlog war 
hardwerkend Hard working 
sagte Soft / tender 

Afrikaans Engels 
opgewonde Excitedly  
platteland Rural area / agricultural area 
grootgeword Grew up 
erns seriousness 
liedere Songs / hymns 
ooit ever 
aangepor Encouraged  
mompel mumble 
Here God 
voor In front of 
skip ship 
vaderland Fatherland / Homeland 
wye wide 
oop open 
lug air 
Miskien maybe 
gereedheid Readiness  
rede reason 
moeder Mother 
werf yard 
verskyn appear 
huishoudelike Household  
take tasks 
verrig Do / perform 
voer feed 
naaldwerk Needle work / sewing 
skrikwekkende terrifying 
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Afrikaans Engels 
doeltreffend Effectively / Efficiently 
deeglik Thoroughly   
sonder without 
histerie Hysterics  
dra carry 
waarskynlik probably 
verbaas surprised 
doodluiters calmly 
gunsteling favourite 
gesegde Saying / catch phrase 
onverwagse unexpected 
geoefen Practiced  
vermyding Avoidance  
skaduwees Shade / shadows 
besig busy 
draai turning 
besef realise 
Ietwat somewhat 
verbouereerd Anxious / frustrated 
gedwing forced 
gesang hymn 
netjiese neat 
voorkamer Similar to modern-day lounge 
huisorreltjie House organ 
daaromheen around 
bladmusiek Sheet music 
staander Music stand 

Afrikaans Engels 
stemme voices 
oomblik moment 
gewonder wondered 
oorweldig Overwhelmed  
bewus aware 
gewydheid Solemnity  
kosyn doorway 
wange Cheeks   
asof As if 
tentedorp Settlement of tents 
sonnige sunny 
betree Step foot on 
duidelik clearly 
onthou remember 
swartgebrande Burnt black 
murasie Ruin / Burnt out house 
Nietemin Nonetheless  
ruimtes spaces 
tussen between 
stelselmatig systematically 
intrek Move back in 
voormalige former 
vuur fire 
oorleef survive 
deel geword Became part of 
veilig safe 
onbekendheid Unfamiliarity  
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Afrikaans Engels 
raaiselagtige Perplexing / strange 
kinderjare Childhood 
 
Kontekstuele Vrae 

1. Waar vind fdie verhaal plaas? 
2. Tydens watter oorlog vind die gebeure plaas? 
3. Tussen watter twee groepe was die oorlog? 
4. Wat is die hoofkarakter in die verhaal se naam? 
5. Watter werk doen die karakter? 
6. Wat moet die hoofkarakter in die verhaal doen? 
7. Gee ‘n kort beskrywing van die man se gesig. 
8. Wat moet die man on die verhaal doen? 
9. Waaraan dink die karakter in die tweede paragraaf van 

die verhaal? Waarom dink hy hieraan? 
10. Hoe oud is die karakter in die herinnering wat hy ervaar? 
11. Waarom sê die hoofkarakter “En wat ’n oorlog!” in die derde 

paragraaf van die verhaal? 
12.  Wie is die ‘seuntjie’ waarvan die verteller ons vertel in die 

vierde paragraaf? 
13. Wat het die seuntjie elke Sondag in die kerk gedoen? 
14. Wat is die verskil tussen die hoofkarakter en hierdie 

seuntjie met betrekking tot godsdiens? 
15. Wanneer die hoofkarakter op die plaas aankom, word die 

gesin op die plaas met ‘n enkele woord beskryf.  
a. Haal die woord aan.  
b. Verduidelik wat die woord beteken in die konteks 

van die verhaal.  

16. Wat doen die gesin na aanleiding van die hoofkarakter se 
aankoms? 

17. Wat is die gesin se moeder se gunstelling gesegde? 
18. Wat het die hoofkarakter geleer om te vermy? 
19. Waarom het dit geleer doen? 
20. Waarna het die hoofkarakter gekyk terwyl die gesin hul 

take verig? 
21. Wat wil die moeder doen voor hulle vertrek? 
22. Die hoofkarakter laat die gesin toe om dit te doen.  

a. Mag dit gebeur? 
b. Haal ‘n frase uit die teks aan om jou antwoord te 

bewys. 
23. Wat is vir die hoofkarakter onverwags van wat die gesin 

doen? 
24. Hoe reageer die hoofkarakter daarop? 
25. Waarom is die reaksie so vreemd? 
26. Hoe reageer die gesin op wat die hoofkarakter doen? 
27. Waarheen word die gesin geneem? 
28. Wat doen die gesin na die oorlog verby is? 
29. Haal twee woorde aan wat die plaashuis beskryf. 
30. Wat vind die moeder op die grond in die voorhuis? 
31. Waarom is die voorwerp so belangrik? 
32. Wat is omtrent die voorwerp is vreemd? 
33. Wat het die moeder later besef as sy die storie van die 

hoofkarakter aan ander vertel? 
34. Wat dink jy is die tema van die verhaal? 
 
 
 



Week 27 & 28: Lees en Kyk  – Literêre Teks 10 – Kortverhaal: Die Dinge Wat Bly - Graad 10
  
 

6 

Scorched Earth (Geknelde Land) Policy 
During the Second Anglo-Boer War 

 
The scorched earth policy led 
to the destruction of about 
30000 Boer farmhouses and 
the partial and complete 
destruction of more than forty 
towns.. Thousands of women 
and children were removed 
from their homes by 
force.They had little or no 
time to remove valuables 
before the house was burnt 

down. They were then taken by oxwagon or in open cattle trucks 
to the nearest camp. 
 
Conditions in the camps 
were less than ideal. 
Tents were 
overcrowded. Reduced-
scale army rations were 
provided. In fact there 
were two scales.  
 
Meat was not included in the rations issued to women and 
children whose menfolk were still figthing. There were little or no 
vegetables, no fresh milk for the babies and children, 3/4 lb 

(340g) of either 
mealie meal, rice or 
potatoes, 1 lb (450g) 
of meat twice weekly, 
I oz (430g) of coffee 
daily, 2 oz (860g) 
sugar daily, and salt 
0,5 oz (215g) daily 
(this was for adults 
and children who had 
family members on 
commando). 

 
From http://www.anglo-boer.co.za/concentration-camps/ 


